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ٍت ومخكام  في ألاظاط إلي بىاء شخصٍُت ظٍى
ُ

لٍت وقادسٍة علي هظًشا ألن حامعت دمنهىس تهذف

العطاء املخميز للنهىض بمعئىلُاتها ججاه مصشها الغالُت بصفٍت عامت وبمجخمع محافظت البحيرة 

 بصفت خاصت , فئهىا هطلب مً حمُع مىدعبي الجامعت أن ٌعهم كل فشد بأفظل ما عىذه 

 

غ ومعاوهيهم وأن هشكض حهىدها  وفي الطلُعت مً هؤالء العادة أعظاء هُئت الخذَس

اجىا الترجِب الصحُح ,  البحثُت علي حل املؽاكل الحقُقُت التي وعاوي منها حمًُعا وأن هشجب أولٍى

 وأن هذعم البحىث املبخكشة وأن وعخفُذ الاظخفادة القصىي مً طاقاجىا العلمُت والخكىىلىحُت 

 

 ظبحاهه وحعالي أن ٌعُيىا علي رلك لِغ فقط                  
ه

لكي جحخل حامعت دمنهىس مشكًضا  ؛وأظال اَلل

 حتي هخمكً و  مخقذًما علي املعخىي القىمي وإلاقلُمي ,
ً
طت أًظا مً وطع حامعت دمنهىس علي الخٍش

  .العاملُت

 وهللا ولي الخىفُق,,                                                                     
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 ختتص ىذه اإلدارة بكافة اإلجراءات اإلدارية باإلعارة وادلهمة العلمية للسادة أعضاء ىيئة التدريس 
 ةار ــــــــــــــاإلع أواًل:
 م والئحتو التنفيذية وكذلك قرار رللس اجلامعة رقم2:83لسنة  :5تنظم اإلعارة رلموعة من مواد قانون تنظيم اجلامعات ) قانون   
 وتنقسم االعارة اىل :   م3125لسنة (  33 )

  االعارة ادلباشرة 
  تقلد ادلناصب العامة وادلهمات القومية 
  الندب الكلى 

 ـــــــ  : ادلباشرة ( اإلعارة أ) 
 

 عارة السادة أعضاء ىيئة التدريس تتم بإحدى طريقتٌن :إ
 
  شــروط اإلعــارة حــن نكنــو مــن  ياً أن حيصــع عضــو ىيئــة التــدريس علــى عقــد مــن اجلهــة الــن مــيعار إليهــا ويكــون مســتوف :االوىل

 احلصول على موافقة اجلامعة علي االعارة .
  اجلهة للجامعة احتياجاهتا ألعضاء ىيئة التدريس َب صورة ختصصات يتم الرتشـي  عليهـا مـن السـادة األعضـاء أن ترمع  :الثانية

 وذلك بعد ابالغها للكليات وادلعاىد باجلامعة ويتم التعاقد مع اجلهة مباشرة ، وَب حالة حصول العضو على موافقة اجلهة ترمع
 .امعة للحصول على ادلوافقة عليها للعالقات الثقافية باجللالدارة العامة أوراق اإلعارة كاملة البيانات 

( من قانون تنظيم اجلامعات الن تنص على ) مع مراعاة عـدم اإلالـالل نسـن مـًن العمـع َب القسـم وَب  96وتنظم اإلعارة ادلادة ) 
ــة التــدريس جلامعــة أجنبيــة أو معهــد علمــى أجنــ  َب م ــوزارات الكليــة أو ادلعهــد إــوز إعــارة أعضــاء ىيئ ــات أو للعمــع ب ســتوى الكلي

احلكومـة ومصــاحلها أو اذليئـات أو ادلتمســات العامـة والدوليــة أو وهـة غــًن حكوميـة فيمــا ختصصـوا فيــو مـن كانــ  ادلهمـة َب مســتوى 
 الوظيفة الن يشغلوهنا َب اجلامعة .

 ص.ادلختوتكون اإلعارة بقرار من رئيس اجلامعة بعد أالذ رأى رللس الكلية أو ادلعهد 
 أالرى.وإوز جمللس اجلامعة جتديد اإلعارة دلدة  ادلختص،وتتقرر اإلعارة دلدة منتٌن قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس اجلامعة 

وإوز لـرئيس رللـس الـوزراء َب احلـاالت الـن تقتضـيها مصـلحة قوميـة جتديـدىا مـرة أالـرى فـ كثر ، وبنـاء علـى عـرض الـوزير           
 ادلختص بالتعليم العاىل . 

ارة قابلـة عـوتتقرر االعارة دلدة منتٌن قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيمـا عـدا احلـاالت الـن تقتضـيها مصـلحة قوميـة فتكـون اال         
 ى ادلعار مرتبو من اجلهة ادلعار اليها  .للتجديد مرتٌن ويتقاض

 ( إدارة اإلعارات وادلهمات العلمية 2) 
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 شروط اإلعارة :
 . د مرور ثالث منوات َب وظيفة مدرس بالكلية أو ادلعه -2
قاً للمـادة  ـــــــ، وذلـك طبعلمـيارة أو مهمة علميـة او اجـازة تفـر  ــــــــضو َب اعــــماثلة للمدة الن مبق أن قضاىا العـــدة مــــقضاء م -3

 .( من قانون تنظيم اجلامعات  1:) 
 أن تكون الوظيفة باجلهة ادلعار اليها َب مستوى الوظيفة الن يشغلها باجلامعة . -4
% مـن أعضـاء ىيئـة التـدريس شـاملة اإلجـازات  56أن  تكون نسـبة ادلعـارين ومـن ُب حكمهـم علـى مسـتوى القسـم أو الكليـة  -5

%( فقـ  بعـد العـرض علـى نائـب 6% ( َب حـدود )56وإوز جتاوز نسبة )،   العملية التعليمية الوجوبية ودون اإلالالل بسًن
رئــيس اجلامعــة للدرامــات العليــا والبحــوث لكــع حالــة علــى حــده  وفقــاً دلــ رات يقــدرىا مــيادتو و ــا ال ــع نســن مــًن العمليــة 

 . 3125( لسنة 33العلمية طبقاً لقرار رللس اجلامعة رقم )  باألقساممية يالتعل
يلتـــزم عضو ىيئة التدريس ) ادلرش  لإلعارة ( ادلشرف أو ادلشرتك َب االشراف على رمائع علمية لدرجة ادلاجستًن أو الدكتوراه  -6

  .بإعداد تقرير مفصع عن الرمائع الن يشرف عليها لتعيٌن من حيع زللو أو ينضم إليو
تنفيذية فيمـا يتعلـق بالنـدب ــــــم  و الئحتـو ال2:83لسـنة  :5بق َب ش ن األمتاذ ادلتفر  أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقـم يط -7

قدة بتـاري  ــــــلستو ادلنعـــــــَب ج 528م ــــــامعات رقــــــلى للجــــــــــلس األعــــرار اجملــــــــًا لقــــواالعارة واالجازات و ادلهمات العلمية طبق
3:  /5  /3115 . 

عـدم جـواز زيـادة رلمـود مـدد اإلعــارات وادلهمـات العلميـة عـن عشـر مــنوات اال َب حـاالت تقتضـيها ادلصـلحة القوميـة وموافقــة  -8
ــد رلمــود مــدد  2:رئــيس رللــس الــوزراء طبقــاً لــنص ادلــادة )  ( مــن قــانون تنظــيم اجلامعــات ) َب رتيــع األحــوال ال إــوز أن يزي
وإجـازة مرافقـة الـزوج ورعايـة الطفـع علـى عشـر مـنوات طـوال مـدة الدمـة  العلمـيفـر  اإلعارات وادلهمات العلمية وإجـازات الت

عضو ىيئة التدريس ، وإوز َب احلاالت الن تقتضيها ادلصلحة القومية التجاوز عن ىذه ادلدة بقرار من رئيس رللس الوزراء بناء 
ادة بـاحلكم رقـم ــــادلختص ) حُكم بعـدم دمـتورية ىـذه ادل بعد أالذ رأى رئيس اجلامعة ايلــــالععلى عرض الوزير ادلختص بالتعليم 

 مرافقة الزوج ورعاية الطفع حيث ال تدالع ضمن العشر منوات . إجازةفيما  ص    22/6/3114ق َب  34لسنة  88
واب  ـراعاة الضـع مة مباشرة مجرافقة الزوج / الزو ـعقب انتهاء االجازة ادلمنوحة لو دل باإلعارةة التدريس ـاليص لعضو ىيئإوز الرت  -9

 . 3125لسنة  33( من قرار رللس اجلامعة رقم 4قاً للمادة ) ــب( من قانون تنظيم اجلامعات ط 1: )بادلادةالواردة 
َب حالة عدم مبق االعارة أو التـــــراليص ب جازة مرافقة الزوج/ الزوجة ادلصرح فيها بالعمـع تكـون االولويـة َب االعـارة لالقـدم َب  -:

 .  3125لسنة  33( من قرار رللس اجلامعة رقم 6شغع الدرجة طبقاً للمادة )
ــة التصــري  لعضــو ىيئــة التــدريس باعــارة مــابقة أو أجــازة دلرافقــة ا -21 لــزوج/ الزوجــة مــرالص فيهــا بالعمــع للعضــو يــتم َب حال

 :  التايلاالعارة وفقاً لشروط ادلفاضلة على الرتتيب  ادلفاضلة بٌن أعضاء ىيئة التدريس ادلتقدمٌن بطلبات
  يفضع االقع َب عدد منوات االعارة أو منوات مرافقة الزوج / الزوجة مـرالص فيـو بالعمـع للعضـو ىيئـة التـدريس ويسـتبعد مـن

 ادلفاضلة ــــــــــــــ عدد منوات ادلهمة العلمية . ذلك عند
  مرافقــة الــزوج /  وإجـازةيفضـع العضــو االكثـر َب عــدد السـنوات ادلوجــود فيهــا علـى رأس العمــع بالكليـة بعــد العــودة مـن االعــارة

 الزوجة ادلرالص فيها بالعمع إن وجدت . 
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 منـذ  دلـرالص فيهـا بالعمـع يفضـع االكثـر َب مـنوات العمـع باجلامعـةعند التساوى َب منوات االعارة أو مرافقـة الـزوج / الزوجـة ا
 .  3125( لسنة 33( من قرار رللس اجلامعة رقم )7مدرماً ( طبقاً للمادة ) وتعيينو َب ىيئة التدريس ) تاري  تعيين

 تالية :السادة أعضاء ىيئة التدريس اىل اجلامعات وادلعاىد اخلاصة يتم اتباد االجراءات الإعارة َب حالة  -22
  تسليم الطاب موجو من السيد االمتاذ الدكتور / رئـيس اجلامعـة أو الكليـة ادلنتـدب اليهـا عضـو ىيئـة التـدريس اىل امانـة اجمللـس

 االعلى للجامعات لسداد الرموم ادلقررة وموض  بو مدة الندب أو االعارة .
  رمسى هبا .حتصع أمانة اجمللس االعلى للجامعات ادلبالغ ادلقررة وامتصدار ايصال 
  اصدار الطاب موجو لعميد الكلية الن ينتمى اليها عضو ىيئة التدريس باجلامعة احلكوميـة )اجلهـة ادلنتـدب أو ادلعـار منهـا عضـو

 ىيئة التدريس ( موض  بو مداد الرموم ادلقررة وموافقة اجمللس االعلى للجامعات على االعارة .
  اجمللس االعلى للجامعات :ي وذلك طبقاً لقرار 

  والذى مفاده تكليف امانة اجمللس  طالبة اجلامعات وادلعاىد اخلاصة ادلعار اليهـا أعضـاء  36/9/3123بتاري   687قرار رقم
 ىيئة التدريس بتوريد النسب ادلتفق عليها على النحو التاىل : 

 جنية مصرى مقابع الندب لفصع درامى واحد 6111
 درامىجنية مصرى مقابع الندب الكامع لعام 21111
 جنية مصرى مقابع الندب دلدة يومٌن َب االمبود 4111

  جنية مصرى مقابع الندب دلدة يوم واحد َب االمبود2611 
  وادلتضمن حتصـيع أمانـة اجمللـس األعلـى للجامعـات ادلبـالغ ادلشـار اليهـا بعاليـة وايـداعها َب  9/7/3124بتاري   6:3قرار رقم

ـــــــــة  ـــــــــدريس باجلامعـــــــــات احلكومي ـــــــــة الت ـــــــــةحســـــــــاب فرعـــــــــى بامـــــــــم شـــــــــئون ىيئ ـــــــــم ب مان ـــــــــى للجامعـــــــــات رق ـــــــــس االعل                                   اجملل
( بتـــــــاري   631م ) ــــــــــــــــــــــــمنهـــــــا علـــــــى جلـــــــان الرتقيـــــــات الـــــــواردة بـــــــالقرار الـــــــوزارى رق للصــــــرف   (:/2/98362/561) 
39/3/3124 . 
( من قانون تنظيم اجلامعات ) يعت  عضو ىيئة التدريس مستقيال إذا انقطع عن عملو أكثر من  228مراعاة حكم ادلادة )  -23

مرافقة  إجازةتفر  علمى أو  إجازةيو من إعارة أو مهمة علمية أو شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رالص لو ف
أالرى ، وذلك ما مل يعـد الـالل مـتة أشـهر علـى األكثـر مـن تـاري  االنقطـاد وتعتـ  الدمتـو منتهيـة مـن تـاري   إجازةالزوج أو أى 

اجلامعة بعد أالذ رأى رللس الكلية أو  انقطاعو عن العمع فإذا عاد الالل األشهر الستة ادلذكورة ، وقدم عذراً قاىراً وقبلو رللس
الاصة  رتب َب الشهرين األولٌن وبدون مرتب َب األربعة أشهر التاليـة ، أمـا إذا عـاد  إجازةادلعهد ورللس القسم ، اعتبــــر غيابو 

اخلدمـة اسسـوبة َب  الالل االشهر الستة ادلذكورة ومل يقدم عذرا أو قدم عذرا مل يقبع فيعتبــر غيابـو انقطاعـا ال يـدالع ضـمن مـدة
/أوال( وذلـــك دون االـــالل بقواعـــد الت ديـــب وال إـــوز 81/أوال( و):7ادلعـــاش وال ضـــمن ادلـــدد ادلنصـــوص عليهـــا َب ادلـــادتٌن )

مرافقـة الـزوج قبـع انقضـاء ضـعف ادلـدد ادلنصـوص  إجـازةتفر  علمى أو  إجازةالتـراليص لو من بعد َب اعارة أو مهمة علمية أو 
 (.1:/أوال( و )99عليها َب ادلواد )
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 لالعارة :  االوراق ادلطلوبة -24

 طلب اعارة مقدم من عضو ىيئة التدريس . -1
 القسم و الكلية على االعارة . ىموافقة رللس -2
 .التعاقدأصع التعاقد موثق و معتمد من جهة دولة  -3
 ( اعارات.3كما ىو مرفق منوذج )امتمارة بيانات عضو معار   -4
 ( اعارات .2) منوذجبيان ب مساء السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم  كما ىو مرفق  -5
 مداد الت مينات و ادلعاشات بعد العام االول . -6
 مداد صندوق التكافع باجلامعة  )بداية من العام االول اذا كان العضو مشرتكاً َب صندوق التكافع(. -7
 . (اعارات4منوذج ) العلمى والسفريات السابقة  بيان باالشراف -8
 تقارير مفصلة عن الدارمٌن ادلشرف عليهم أو ادلشارك َب االشراف على رمائع ادلاجستًن والدكتوراه. -9

اقرار مقدم من عضو ىيئة التـدريس معتمـد وسلتـوم مـن السـيد أ.د/عميـد الكليـة بعـدم ارتباطـو ب عبـاء تدريسـية و امتحانـات  -11
 االعارة.الالل 

 االجراءات اخلاصة باالعارة
 

  من الكلية اىل االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة . لإلعارةيتم ارمال كافة االوراق ادلطلوبة 
عرض االوراق مرفق هبا مذكرة للعرض على السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامـات العليـا و البحـوث للموافقـة واصـدار قـرار مـن 

( مــن قــانون تنظــيم اجلامعــات   96المــتاذ الــدكتور / رئــيس اجلامعــة للرتالــيص باالعــارة لعضــو ىيئــة التــدريس طبقــاً للمــادة )الســيد ا
 وتكون اإلعارة بقرار من رئيس اجلامعة بعد أالذ رأى رللس الكلية أو ادلعهد ادلختص  .

   ( واالرشيف.يتم االطار الكلية بادلوافقة على االعارة وكذا شئون ىيئة التدريس  ) كادر الاص 
  الطرف . بإالالءطرفو من الكلية ويتم موافاة االدارة العامة للعالقات الثقافية  بإالالءيقوم عضو ىيئة التدريس 

 
 السادسجتديد االعارة حن العام 

 -االوراق ادلطلوبة :
 . طلب مقدم من العضو اىل السيد أ.د/عميد الكلية 
 ارجية ادلصــرية ــــــاقد أو الســفارة ادلصــرية بدولــة التعاقــد أو اخلـــــأو صــورة منــو معتمــدة مــن جهــة التعاقد ــــــديد التعـــــــمــا يفيــد جت

 بالقاىرة.
 القسم و الكلية على التجديد . ىموافقة رللس 
 . ما يفيد مداد مستحقات صندوق التكافع باجلامعة  و الت مينات و ادلعاشات 
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  ( إعارات .3ج )امتمارة بيانات عضو معار كما ىو مرفق منوذ 
 .الطاب موجو من السيد أ.د/ عميد الكلية اىل السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا و البحوث 
  افــادة  ــدى تــ ثًن جتديــد اعــارة مــيادتو علــى حركــة االعــارات اجلديــدة و االنتــدابات بالقســم وذلــك َب اخلطــاب ادلوجــو مــن

 نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث .السيد أ.د/ عميد الكلية اىل السيد أ.د/ 
 د/ رئيس اجلامعة حن العام السادس .1ادلوافقة على اإلعارة او التجديد من ملطة السيد ا ملحوظة :

 -التجديد من العام السابع حن العاشر :
 -االوراق ادلطلوبة :

 
 طلب التجديد ادلقدم من العضو ادلعار اىل السيد ا.د/ عميد الكلية . 
 اقد او صورة منو معتمدة من جهة التعاقد او السفارة ادلصرية بدولة التعاقد او اخلارجية ادلصرية بالقاىرة ـــما يفيد جتديد التع 
 القسم والكلية على التجديد ادلطلوب . ىموافقة رللس 
  وادلعاشات. الت ميناتكذلك مداد و ، باجلامعة ما يفيد مداد مستحقات صندوق التكافع 

 -االجراءات :
  العامة للعالقات الثقافية باجلامعة يـتم العـرض علـى السـيد  باإلدارةبعد ورود االوراق ادلطلوبة من الكلية اىل ادارة االعارات

 / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث.أ.د
  مرفق معو امتمارة بيانات عضو ىيئـة من الالل الطاب موجو من السيد ا.د/ رئيس اجلامعة و  العايليتم سلاطبة وزير التعليم

 اعارات (. 5تدريس معار ) منوذج 
  بادلوافقة على االعارة يتم سلاطبة اجلهات اآلتية باجلامعة  العايلمن وزير التعليم  وزاريبعد صدور قرار 

 ادارة الكادر اخلاص ) شئون ىيئة التدريس(. -
                      ادلختصة.الكلية  -
 باجلامعة .ادارة االرشيف  -

             
 -التالية:إوز شغع وظيفة ادلعار بالشروط 

 
 ان تكون االعارة بدون مرتب تتديو اجلامعة . -2
 اعضاء ىيئة التدريس. لباقيومنة على االقع بالنسبة  لألماتذةان تكون مدة االعارة ثالث منوات على االقع بالنسبة  -3
 قررة لكع فئة َب الكلية وادلعهد رلمود الوظائف ادل  مخس   2/6ال يزيد عدد ما يشغع من وظائف ادلعارين على   -4
 ال إوز شغع وظيفة ادلعار  عار آالر . -5
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َب حالة عودة ادلعار يشغع الوظيفة اخلالية من درجتو او شغع وظيفتو االصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتـو َب اول  -6
  إـوز شـغع وظيفـة  2:83لسـنة  :5( مـن قـانون تنظـيم اجلامعـات 97وظيفة ختلو من درجتو وذلـك  طبقـا لـنص ادلـادة )

ومـنة علـى  لألمـاتذةاجلامعـة ودلـدة ثـالث مـنوات علـى االقـع بالنسـبة ادلعار بدرجتها مـن كانـ  اعارتـو بـدون مرتـب تتديـو 
ــاقياالقــع بالنســبة  ــد عــدد مــا يشــغع مــن وظــائف ادلعــارين علــى مخــس رلمــود  لب ــة التــدريس ، وعلــى ان ال يزي اعضــاء ىيئ
د ادلعار اىل عملو َب اجلامعـة قررة لكع فئة َب الكلية او ادلعهد ، وال إوز شغع وظيفة ادلعار  عار آالر فاذا عاـــــالوظائف ادل

خلو مــن ــــشـغع الوظيفـة اخلاليـة مـن درجتـو او شــغع وظيفتـو االصـلية بصـفة شخصـية علــى ان تسـوى حالتـو َب اول وظيفـة ت
 درجتو .

  ال  2:83لسـنة  :5مـن قـانون تنظـيم اجلامعـات  258ال إوز اعارة ادلعيدين وادلدرمٌن ادلساعدين وذلك طبقا للمـادة  -7
 ة ادلعيدين وادلدرمٌن ادلساعدين   .جتوز اعار 

وذلــك طبقــا للفتــوى غــًن ادلقــيم أصــاًل َب مصــر اجلنســية  األجنــيعــدم جــواز مــن  اجــازة الاصــة بــدون مرتــب دلرافقــة الــزوج  -8
ملــف رقـــم  21/6/3111بتـــاري   355رقــم الفتـــوى والتشــريع  جلـــس الدولــة  لقســميالصــادرة مــن اجلمعيـــة العموميــة 

97/7/673 . 
 حلاالت الن تقتضيها ادلصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر منوات اذا كـان عضـو ىيئـة التـدريس ادلعـار شـاغالً إوز َب ا -9

 –ب رئـيس اجلامعـة نائـ –َب اجلامعة ادلعار اليهـا ) رئـيس جامعـة  قياديلوظيفة َب منظمة دولية او ان يكون شاغال دلنصب 
مـن رئـيس رللـس الـوزراء بنـاء علـى عـرض الـوزير ادلخـتص بـالتعليم العـاىل بعـد أالـذ رأى ذلـك بقـرار ويكـون عميد الكليـة ( 

 .  2:83لسنة  :5( من قانون تنظيم اجلامعات رقم 2:رئيس اجلامعة ادلختص طبقاً للمادة )
 

 عند العودة من االعارة :
 

النتهاء االعارة  يتم ادلوافقة علـى  التايلالتاري   ُبعند العودة من االعارة وامتالم العمع بعد قضاء اى مدة من االعارة او 
مـبق ان قضـاىا العضـو َب  الـياعارة ميادتو مرة ثانية َب حالة طلب االعـارة مـرة االـرى بشـرط قضـاء ادلـدة ادلماثلـة للمـدة 

إـوز التـــراليص َب  من قانون تنظيم اجلامعـات   ال 1:مادة لاعارة او مهمة علمية او اجازة دلرافقة الزوج او الزوجة طبقا ل
اجـازة دلرافقـة او  99 راعـاة حكـم ادلـادة  و علمـيمهمـة علميـة او َب اجـازة تفـر   ُبفـاده ياعارة عضو ىيئة التـدريس او ا

 مبق ان قضاىا العضو َب اعارة او مهمة علمية او اجازة دلرافقة الزوج   .   اليالزوج قبع انقضاء مدة شلاثلة للمدة 
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 : لإلعارةَب حالة جتاوز ادلدة ادلقررة  
  

 :   التايل( من قانون تنظيم اجلامعات على النحو  228تطبق ادلادة ) 
  يعت  عضو ىيئة التدريس مستقيال اذا انقطع عن عملـو اكثـر مـن شـهر بـدون اذن ولـو كـان ذلـك عقـب انتهـاء            

اجازة االرى وذلك ما مل يعد  أياو اجازة مرافقة الزوج او  علميمدة ما رالص لو من اعارة او مهمة علمية او اجازة تفر  
 .قطاد وتعتبــر الدمتو منتهية من تاري  انقطاعو عن العمع الالل متة اشهر على االكثــر من تاري  االن

 اذا عاد عضو ىيئة التدريس الالل الستة اشهر االنقطاد يتم التفرقة بٌن حالتٌن:.
 

 يعتبـر غيابو ما يلى : وبالتايلرللس القسم والكلية  رأيحالة اذا قدم العضو عذرا قاىرا وقبلو رللس اجلامعة بعد  ُب -2
 الشهرين االوليٌن . ُبب اجازة الاصة  رت 
  االربعة اشهر التالية . ُباجازة الاصة بدون مرتب 

 -يعت  غيابو ما يلى : وبالتايلَب حالة اذا مل يقدم العضو عذرا او قدم عذرا مل يقبع  -3
 ادلادتٌنصوص عليو َب ـــــطاد وال يدالع ضمن مدة اخلدمة اسسوبة َب ادلعاش وال ضمن ادلدد ادلنــابو انقــــيعد غي 

ارة أو مهمـة ـــــإع ُبلو بعـد  وز الرتاليصـــــــ/ أواًل ( وذلك دون االالالل بقواعد الت ديب وال إ 81/ اوال ( و ) :7)  
 دد ادلنصوص عليها َب ادلواد  ـــــزوج قبع انقضاء  ضعف ادلــــازة مرافقة الـــــــعلمية أو إجازة تفر  علمى أو اج

 (  .1:( و ) 99/2)   
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 -وادلهمات القومية : العامة ب ( تقلد ادلناصب)  
 

 :5( مكرراً من قانون تنظيم اجلامعات ) قانون  97وذلك طبقاً لنص ادلادة )  العارةحكم ا ُب ادلناصب العامةيعد تقلد             
م (   يعتبــر عضو ىيئة التدريس الذى يتقلد منصباً عاماً أو أكثر َب حكم ادلعار من وظيفتو َب اجلامعة طوال مدة شغلو 2:83لسنة 

صــلية َب ىيئــة التــدريس إذا كانــ  شــاغرة وإال شــغلها بصــفة ذلــذه ادلناصــب العامــة فــإذا تــرك منصــبو العــام عــاد إىل شــغع وظيفتــو األ
شخصية ويوضع على أول وظيفة ختلو أو تنش  من فئة درجتو فإذا كان تركو ادلنصـب العـام بعـد بلوغـو السـن ادلقـررة لتــــرك اخلدمـة َب 

العام ويعامع َب ىذه احلالة  قتضى حكم  اجلامعة عاد أمتاذًا متفرغًا َب ذات الكلية أو ادلعهد الذى كان يعمع بو قبع شغلو ادلنصب
( من ىذا القانون ويسرى حكم ىذه ادلادة على أصحاب ادلناصب العامة وق  العمـع ب حكـام ىـذا القـانون إذا كـانوا  232ادلادة  )

 أعضاء َب ىيئة التدريس قبع بداية تقلدىم للمناصب العامة .
معاملة الوزير على األقع وَب رتيع األحوال يستحق من يعود إىل وظيفتو رلمود  ويقصد بادلنصب العام َب حكم ىذه ادلادة من يعامع
 ما كان يتقاضاه من مرتب وبدالت بصفة شخصية .

 :يالكل( الندب  ج)  
 

 والـي( مـن قـانون تنظـيم اجلامعـات  95حيث يعد الندب الكلى اعارة و ضع ألحكام اإلعارة وذلك طبقاً لنص ادلـادة )             
تنص على     إوز ندب أعضاء ىيئة التدريس دلدة زلددة من جامعة إىل أالـرى أو للقيـام بعمـع وظيفـة عامـة أالـرى بقـرار مـن رئـيس 
اجلامعة بناء على موافقة رللس الكلية ادلختصة بعد أالذ رأى رللس القسم ادلختص ، ويعتبـــر الندب كع الوق  إعارة ختضع ألحكام 

 االعارات   
 -: حكام عامةأ

   ( مــن قــرار رللــس 5حكــم االعــارة طبقــا  للمــادة  ) ت الــذيصــرح فيهــا للمرافــق بالعمــع  الــياجــازة مرافقــة الــزوج / الزوجــة
 . 3125( لسنة 33اجلامعة رقم )

 
  اجــازة  –ادلهمــة العلميــة  –ال يــتم احتســاب مــدة اجــازة مرافقــة الــزوج / الزوجــة ضــمن العشــر مــنوات اســددة ) االعــارات

 26لســنة  44( مــن قــانون تنظــيم اجلامعــات َب القضــية رقــم  :9( وذلــك للحكــم بعــدم دمــتورية ادلــادة )  العلمــيالتفــر  
 م .6::32/23/2َب  62وادلنشور باجلريدة الرمسية بالعدد  6::3/23/2قضائية ولسة 

 
 مـن قـانون  2:ادة ـــــــدمـتورية ادلدم ـــــــــــال يتم حساب مدة اجازة رعايـة الطفـع ضـمن مـدة العشـر مـنوات وذلـك للحكـم بع

 م .22/6/3114قضائية باجللسة َب  34لسنة  88تنظيم اجلامعات َب القضية رقم 
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 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 
 
 
 

 -: العلميالتفر   -أواًل:
 

 -بالشروط التالية:من قانون تنظيم اجلامعات  99طبقاً لنص ادلادة  اوز الرتاليص َب اجازة تفر  علمى داالع مصر او الارجهإ
 يكون التفر  العلمى دلدة منة واحدة  رتب . -1
 مضى م  منوات َب االمتاذية . -2
 وجود من يقوم  قام االمتاذ  اثناء التفر . -3
 عدم الرتاليص ألكثر من أمتاذ َب كع قسم َب السنة الواحدة . -4
 اال بعد اقرار ادلنهج العلمى او الفىن الذى يتقدم بو طالب االجازة . ال يتم الرتاليص َب االجازة -5
يصدر التــراليص بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث بناء على اقتـــراح رللس الكلية وبعد  -6

 رأى رللس القسم ادلختص . ذأال
 جراىا.ألن قام هبا ونسخا من البحوث الن قد يكون بعد انتهاء االجازة يقدم العضو تقرير عن االعمال ا -7
 يتم عرض ىذا التقرير والبحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا والبحوث  -8

ــة أو  علمــيتفــر   إجــازة(مــن قــانون تنظــيم اجلامعــات   إــوز الرتالــيص لألمــاتذة َب 99وذلــك طبقــاً للمــادة ) داالــع اجلمهوري
،وذلك دلدة منة واحدة  رتب بعد مضى كع م  منوات َب االمتاذية من وجد مـن يقـوم مقـامهم أثنـاء تفـرغهم ومـع  جهار الا

 ألكثر من أمتاذ واحد َب كع قسم َب السنة الواحدة  . اإلجازةمراعات عدم الرتاليص َب 
ذى يتقدم بو طالب االجازة ويصدر ىذا التـراليص بقرار وال يتم الرتاليص َب االجازة اال بعد اقرار ادلنهج العلمى أو الفىن ال          

من رئيس اجلامعة بعد موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث بناء على اقرتاح رللس الكلية أو ادلعهد وبعد أالذ رأى رللـس القسـم 
هبـا ونسـخا  مـن البحـوث الـن يكـون ادلختص. وعلى ادلرالص لو َب االجازة أن يتقدم بعد انتهاء اجازتو بتقرير عن االعمال الـن قـام 

 قد أجراىا أثناء ىذه االجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا والبحوث    .
 
 
 
 
 
 

 االجازات اخلاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة
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 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 
 
 
م   إـوز لـرئيس اجلامعـة بعـد موافقـة رللـس 2:83لسـنة  :5( مكـرر مـن قـانون تنظـيم اجلامعـات 99وذلك طبقا للمادة )          

 الكلية واقتـراح القسم ادلختص التـــــراليص لألماتذة بالتفر  للتدريس بالدرامات العليا داالع كلياهتم ، وفقا للضواب  واألعداد الن
ذلك دلدة عام قابلة للتجديد لقاء مكاف ة اضافية يضع حدودىا وضوابطها اجمللس األعلى للجامعات حيددىا رللس اجلامعة ادلختص و 

َب حــدود موازنــة كــع جامعــة ، ويصــدر هبــا قــرار مــن الــوزير ادلخــتص بــالتعليم العــاىل وإــوز لــرئيس اجلامعــة بعــد موافقــة رللــس الكليــة 
ـــراليص لــبعئ اعضــاء ىيئــة ال لفــرتات زلــددة للعمــع َب الصــناعة أو َب البحــث  العلمــيتــدريس بــالتفر  واقتـــراح اجمللــس ادلخــتص الت

العلمى أو َب االمتشارات أو نقع التكنولوجيا ، كما إوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة رللس اجلامعة واقتــراح الكليـة والقسـم ادلخـتص 
ر الطـة اجلامعـة َب البحـث أن يرالص لبعئ أعضاء ىيئة التدريس بالتفر  بالبحث العلمـى داالـع كليـاهتم أو جامعـاهتم وذلـك َب اطـا

العلمى  ـا حيقـق الدمـة البيئـة وتنميـة اجملتمـع، ويتقاضـى عضـو ىيئـة التـدريس ادلتفـر  مكافـ ة رلزيـة وفقـا للقواعـد الـن يضـعها اجمللـس 
 األعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع اخلاص ومن حصيلة اخلدمات الن تتديها للغيـر . 

 واعد الن تكفع متابعة ما أصلز من نوث وكيفية االمتفادة هبا. وتضع كع جامعة الق
 

 : جازة مرافقة الزوج ألعضاء ىيئة التدريسإ -ثانياً :
 

إـوز الرتالــيص لعضــو ىيئــة التــدريس َب اجــازة الاصــة بــدون مرتــب دلرافقــة الــزوج ادلــرالص لــو َب الســفر إىل اخلــارج دلــدة مــنة علــى  -
( مــن قــانون تنظــيم اجلامعــات   مــع مراعــاة حســن مــًن العمــع َب القســم وَب  :9األقــع وبقــرار رئــيس اجلامعــة وذلــك طبقــاً للمــادة ) 

الاصة بدون مرتب دلرافقة الزوج ادلرالص لو َب السفر إىل اخلـارج دلـدة  إجازةيص لعضو ىيئة التدريس َب الكلية أو ادلعهد إوز التـرال
مــنة علــى األقــع  ، ويكــون التـــراليص بقــرار مــن رئــيس اجلامعــة بنــاء علــى طلــب عميــد الكليــة أو ادلعهــد بعــد أالــذ رأى رللــس القســم 

 ادلختص . 
 

م 6::2/  23/  3ة ــــائية ولســــــــقض 26لسنة  44ادة َب القضية رقم ـــــــــة ىذه ادلــــــــدم دمتوريـــــــــد حكم بعــًا أنو قـــــعلم           
م وبذلك احلكم فانو ال يتم احتساب اجازة مرافقة الزوج / 6::2/  23/  32َب  62ونشر ذلك احلكم َب اجلريدة الرمسية العدد 

 ( من قانون تنظيم اجلامعات . 1:صوص عليها َب ادلادة )الزوجة ضمن مدة العشر منوات ادلن
م على اطالق اإلجازات اخلاصـة بـدون مرتـب دلرافقـة الـزوج 3114/  6/  33وقد أكد اجمللس األعلى للجامعات ولستو َب        

 أو الزوجة .
 
 

 للعمع َب الصناعة أو َب البحث العلمى أو َب االمتشارات أو نقع التكنولوجيا العلميالتفر  
 



 

 

  

 

 

 

 

 26الصفحة  إلاداسة العامت للعالقاث الثقافُت 

 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 إجازة مرافقة الزوج للمدرمٌن ادلساعدين وادلعيدين : -ثالثاً :
 

م اخلاص بالعاملٌن ادلدنيٌن بالدولـة   إـوز مـن  اذليئـة ادلعاونـة ادلدرمـٌن ادلسـاعدين 2:89لسنة  58( من قانون  :7طبقًا للمادة ) 
 متة أشهر من تاري  امتالم العمع وادلعيدين اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة ولكن بعد مضى 

 إجازة رعاية الطفع : -رابعاً :
 
م اخلاص بالعاملٌن ادلدنيٌن    تستحق العاملة اجازة بدون مرتب لرعاية طفلها نـد 2:89لسنة  58من قانون  ( 81طبقًا للمادة ) 

أقصى عاميٌن َب ادلرة الواحدة وثالث مرات طوال حياهتا الوظيفية على أن تتحمع اجلهة اإلدارية باشرتاكات الت مٌن ادلسـتحقة عليهـا 
% مـن ادلرتـب الـذى كانـ  تسـتحقو َب  36، أو أن دتن  العاملة تعويضاً عـن أجرىـا يسـاوى وعلى العاملة وفق أحكام ىذا القانون 
 تاري  بدء مدة اإلجازة ووفق الالتيارىا .

 
 جازة رعاية األمرة بالداالع :إ -الامساً :

 
ادلختصـة مـن  العامـع اجـازة من قانون العاملٌن ادلدنيٌن بالدولـة   إـوز للسـلطة  2:89لسنة  58من القانون رقم  :7طبقًا للمادة 

 بدون مرتب لألمباب الن يبديها العامع وتقدرىا السلطة ادلختصة ووفقاً للقواعد الن تتبعها ويشرتط للحصول على ىذه االجازة :
 . طلب االجازة 
  والكلية.موافقة القسم 
  السابقة . باإلجازاتبيان حالة 
  يفيد مرض الوالد أو الوالدة واحتياجها للعناية والرعاية ادلستمرة  حكوميتقرير ط  معتمد من مستشفى. 

 
 جازة السنوية ألعضاء ىيئة التدريس :إلا -مادماً :

 
م تبدأ اإلجازة السـنوية ألعضـاء ىيئـة التـدريس بعـد انتهـاء أعمـال 2:83لسنة  :5( من قانون تنظيم اجلامعات  3:طبقًا للمادة ) 

اجلديـد وفقـاً دلـا يقـرره رللـس اجلامعـة  اجلـامعيَب كلياهتم أو معاىدىم وتنتهى قبع بدء الدرامة َب العـام  اجلامعيامتحانات هناية العام 
وذلك فيما عدا الكليات وادلعاىد الن يستمر العمع فيهـا الـالل ادلـدة ادلـذكورة فتعـٌن اإلجـازة َب كـع منهـا حسـب مقتضـيات العمـع 

 بقرار من عميد الكلية أو ادلعهد .
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 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 جازة اخلاصة  رتب او بدون مرتب دلدة ثالثة اشهر :اإل -مابعاً :
 

م مع مراعـاة صـاا العمـع ، إـوز التــراليص لعضـو ىيئـة التـدريس 2:83لسنة  :5( من قانون تنظيم اجلامعات  4:طبقًا للمادة ) 
الاصة  رتب أو بدون مرتب أثناء الدرامة ودلدة زلددة ال جتاوز ثالثة أشـهر . ويكـون ذلـك بقـرار مـن رئـيس  إجازةألمباب ملحة َب 

 اجلامعة بعد أالذ رأى عميد الكلية ورللس القسم ادلختص .
 : ىما يلويشرتط للحصول على ىذه االجازة 

 أشهر.أن تكون دلدة ال جتاوز ثالثة  -2
 أن تكون اثناء الدرامة . -3
 بقرار من رئيس اجلامعة بعد أالذ رأى العميد ورللس القسم ادلختص .ان تكون  -4

 
 اإلجازة ادلرضية للسادة أعضاء ىيئة التدريس : -: ثامناً 

لسـنة  223م مـع عـدم اإلالـالل ب حكـام القـانون رقـم 2:83لسـنة  :5( مـن قـانون تنظـيم اجلامعـات  5:طبقًا للمادة ) 
مرضـية  رتـب كامـع دلـدة  إجـازةو ىيئـة التـدريس كـع ثـالث مـنوات تقضـى َب اخلدمـة َب ش ن األمراض ادلزمنة ، تكون لعضـ 2:74

 أقصاىا منة .
وإذا مل يستطع عضو ىيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة اىل عملو ، جاز لرئيس اجلامعة أن يرالص َب امتداد اإلجازة دلدة أالرى 

 ال جتاوز منة على أن تكون بثالثة أرباد ادلرتب .
وتكفع الدولة على نفقتهـا عـالج أعضـاء ىيئـة التـدريس الـذين يصـابون بـادلرض بسـبب العمـع وفقـاً دلـا تبينـو الالئحـة التنفيذيـة . كمـا 

  امتثناء من احكام القرارات واللوائ  الصادرة َب  2:83لسنة  :5التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات  (من الالئحة72تنص ادلادة )
يكــون عــالج اعضــاء ىيئــة التــدريس وادلدرمــٌن ادلســاعدين وادلعيــدين اذا كــان نكــن عالجهــم داالــع اجلمهوريــة شــان عــالج العــاملٌن 
اذا كان مرضهم ال عالج لو اال َب اخلارج ، وَب رتيع االحوال يتوىل فحصهم وحتديد ما يلزم من عالج  العايلوبقرار من وزير التعليم 

 .كلية الطب   جلنة طبية يشكلها رللس اجلامعة من اماتذة
 

 :  التايلومن الالل ما مبق يكون لعضو ىيئة التدريس اجازة مرضية على النحو 
 . حيق لعضو ىيئة التدريس احلصول على اجازة مرضية دلدة منة  رتب كع ثالث منوات 
  على دلدة منة  زةبإجاَب حالة عدم عودة عضو ىيئة التدريس اىل العمع بعد انقضاء السنة إوز لرئيس اجلامعة الرتاليص لو

 ثالث ارباد ادلرتب .ب أن تكون
 ( من الالئحة التنفيذية من قانون تنظيم اجلامعات 72كفالة الدولة عالج أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة طبقاً للمادة )

  م.2:83لسنة  :5
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 واالجازات كما جاءت بقانون تنظيم اجلامعات والئحتو التنفيذية  عاراتلال نظمةادلواد ادل
 
    :  ) 95(مادة

للقيـام بعمـع وظيفــة عامـة أالـرى بقــرار مـن رئــيس  إـوز نـدب أعضــاء ىيئـة التـدريس دلــدة زلـددة مـن جامعــة إىل أالـري أو            
إعـارة ختضـع أحكـام  القسـم ادلخـتص ويعتـ  النـدب كـع الوقـ الكلية ادلختصـة بعـد أالـذ رأي رللـس  اجلامعة بناء على موافقة رللس

  .اإلعارات
 :  ) 96 ( مادة

ادلعهد، إوز إعارة أعضاء ىيئة التدريس جلامعة أجنبية  مع مراعاة عدم اإلالالل نسن مًن العمع ُب القسم وُب الكلية أو           
العامة والدولية أو وهة غـًن  احلكومة ومصاحلها أو اذليئات وادلتمساتُب مستوي الكليات أو للعمع بوزارات  أو معهد علمي أجني

  .مستوى الوظيفة الي يشغلوهنا ُب اجلامعة حكومية فيما ختصصوا فيو مي كان  ادلهمة ُب

  .وتكون اإلعارة بقرار من رئيس اجلامعة بعد أالذ رأي رللس الكلية أو ادلعهد ادلختص

 .اجلامعة ادلختص، وإوز جمللس اجلامعة جتديد اإلعارة دلدة أالري بلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيسوتتقرر اإلعارة دلدة منتٌن قا
فـ كثر، بنـاء علـى عـرض الـوزير ادلخـتص  لـرئيس رللـس الـوزراء ُب احلـاالت الـي تقتضـيها مصـلحة قوميـة جتديـدىا مـرة أالـرى وإـوز 

احلاالت الي تقتضيها مصلحة قوميـة فتكـون اإلعـارة  بلة للتجديد مرة واحدة، فيما عداوتتقرر اإلعارة دلدة منتٌن قا،  بالتعليم العايل
أن تتدي اجلامعة مرتبو وحتسب مدة  ويتقاضى ادلعار مرتبو من اجلهة ادلعار إليها، ومع ذلك إوز ُب أحوال الاصة قابلة للتجديد مرتٌن

والعـالوات  دريس ادلعـار االحتيـاطي عنهـا، ويعامـع فيمـا  ـتص ب قدميتـويـتدي عضـو ىيئـة التـ اإلعـارة أو ادلكافـ ة أو ادلعـاش علـى أن
  .شليزات وظيفتو ادلستحقة لو كما لو كان ُب اجلامعة وحيتفظ لو بوجو عام بكافة

 :  )  99 (مادة
مضــى مــ   وذلــك دلــدة مــنة واحــدة  رتــب بعــد إــوز الرتالــيص لألمــاتذة ُب إجــازة تفــر  علمــي داالــع اجلامعــة أو الارجهــا،        

أمـتاذ واحـد ُب كـع  يقوم مقامهم أثنـاء تفـرغهم مـع مراعـاة عـدة الرتالـيص ُب اإلجـازة ألكثـر مـن منوات على األمتاذية مي وجد من
  .قسم ُب السنة الواحدة

 قرار من رئيسالفين الذي يتقدم بو طالب اإلجازة ويصدر ىذا الرتاليص ب وال يتم الرتاليص ُب اإلجازة إال بعد إقرار ادلنهج العلمي أو

  .الكلية أو ادلعهد وبعد أالذ رأي رللس القسم ادلختص اجلامعة بعد موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث بناء على اقرتاح رللس

األعمال الي قام هبـا ونسـخاً مـن البحـوث الـي يكـون قـد أجراىـا  إجازتو بتقرير عن هاءتناوعلى ادلرالص لو ُب اإلجازة أن يتقدم بعد 
  .العليا والبحوث اإلجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات أثناء ىذه

 :    )مكرر  99( مادة
الرتالـيص لألمـاتذة بـالتفر  للتـدريس بالدرامـات العليـا  إوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة رللس الكليـة واقـرتاح القسـم ادلخـتص       

للتجديد لقاء مكاف ة إضافية يضع  للضواب  واإلعداد الي حيددىا رللس اجلامعة ادلختص، وذلك دلدة عام قابلة داالع كلياهتم، وفقاً 
العـايل، وإـوز  ُب حدود موازنة كع جامعة، ويصدر هبا قرار من الوزير ادلختص بـالتعليم حدودىا وضوابطها اجمللس األعلى للجامعات
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الرتاليص لبعئ أعضاء ىيئة التدريس بالتفر  العلمي لفرتات زلـددة  واقرتاح القسم ادلختص لرئيس اجلامعة بعد موافقة رللس الكلية
  .الصناعة أو ُب البحث العلمي أو ُب االمتشارات أو نقع التكنولوجيا للعمع ُب

التـدريس بـالتفر  والقسـم ادلخـتص أن يـرالص لـبعئ أعضـاء ىيئـة  كما إوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة رللس اجلامعة واقرتاح الكليـة
الدمــة البيئــة وتنميــة اجملتمــع  كليـاهتم أو جامعــاهتم وذلــك ُب إطــار الطــة اجلامعــة ُب البحــث العلمــي  ــا حيقــق للبحـث العلمــي داالــع

الوحـدات  رلزية وفقاً للقواعد الي يضعها اجمللس األعلى للجامعات وذلـك مـن حصـيلة ويتقاضى عضو ىيئة التدريس ادلتفر  مكاف ة
  .ع اخلاص ومن حصيلة اخلدمات الي تتديها للغًنذات الطاب

  .هبا االمتفادةوتضع كع جامعة القواعد الي تكفع متابعة ما أصلز من نوث وكيفية 

 :   (:9) مادة
  6::3/23/2قضائية ولسة  26لسنة  44ُب القضية رقم  :9قضى بعدم دمتورية ادلادة 

بشـ ن تنظـيم  2:83لسـنة  :5رئـيس اجلمهوريـة بالقـانون  مـن قـرار :9دمـتورية نـص ادلـادة  م: حكم  اسكمة بعد منطوق احلكم
   جنية مقابع أتعاب اساماةنادلصروفات ومبلغ مائ وألزم  احلكومة اجلامعات.

ن مرتب دلرافقة الرتاليص لعضو ىيئة التدريس ُب إجازة الاصة بدو  ُب القسم وُب الكلية أو ادلعهد إوز عمعمع مراعاة حسن مًن ال "
  .لو ُب السفر للخارج دلدة منة على األقع الزوج ادلرالص

  .ويكون الرتاليص بقرار من رئيس اجلامعة بناء على طلب عميد الكلية أو ادلعهد بعد أالذ رأي رللس القسم ادلختص
 :   (1:)مادة 
أو  99علميـة أو إجـازة تفـر  علمـي و راعـاة حكـم ادلـادة مهمـة  ال إوز الرتاليص ُب إعارة عضو ىيئة التدريس أو إيفـاده ُب        

  .مهمة علمية أو إجازة دلرافقة الزوج مدة الي مبق أن قضاىا العضو ُب إعارة أولالزوج قبع انقضاء مدة شلاثلة ل إجازة دلرافقة
  .التدريسثالث منوات على بدء الدمة ادلرالص لو ُب ىيئة  انقضاءوال إوز الرتاليص ُب اإلعارة قبع 

 : ( 2: )مادة
العلميـة وإجـازات التفـر  العلمـي وإجـازة مرافقـة الـزوج  ُب رتيع األحوال ال إوز أن يزيد رلمود مدد اإلعارات وادلهمات) 

ادلصلحة القومية التجاوز عن  منوات طوال مدة الدمة عضو ىيئة التدريس، وإوز ُب احلاالت الي تقتضيها ية الطفع على عشراورع
 ).على عرض الوزير ادلختص بالتعليم العايل بعد أالذ رأي رئيس اجلامعة ادلختص ادلدة بقرار من رئيس رللس الوزراء بناءىذه 

  3114/ 22/6ق دمتورية ولسة  34لسنة  88ُب القضية رقم  2:قضى بعدم دمتورية ادلادة          
  : منطوق احلكم

بش ن تنظيم اجلامعات، فيما  2:83لسنة  :5بالقانون رقم  قرار رئيس اجلمهوريةمن  2:حكم  اسكمة بعدم دمتورية نص ادلادة 
بالعمـع ُب اخلـارج، وألزمـ   تضـمنو مـن قيـد زمـين علـى مـن  عضـو ىيئـة التـدريس باجلامعـات إجـازة الاصـة دلرافقـة الـزوج ادلـرالص لـو

  .اساماة احلكومة ادلصروفات و لغ مائي جنيو مقابع أتعاب
  ق دمتورية 36لسنة  29والقضية رقم 
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   :منطوق احلكم
بشـ ن تنظـيم اجلامعـات  2:83لسـنة  :5بالقـانون رقـم  ( مـن قـرار رئـيس اجلمهوريـة2:حكم  اسكمة بعدم دمتورية نـص ادلـادة )

ادلسـموح هبـا   فيمـا تضـمنو مـن احتسـاب مـدة إجـازة رعايـة الطفـع ُب مـدة العشـر مـنوات 5::2لسـنة  253ادلعـدل بالقـانون رقـم 
  .احلكومة ادلصروفات، ومبلغ مائي جنية مقابع أتعاب اساماة كإجازات لعضو ىيئة التدريس باجلامعة طوال مدة الدمتو، وألزم 

 :( 3: )مادة
التدريس بعد انتهاء اعمال امتحانات هناية العام اجلامعى َب كلياهتم أو معاىدىم وتنتهى تبدأ االجازة السنوية العضاء ىيئة         

بدء الدرامـة َب العـام اجلـامعى اجلديـد وفقـا دلـا يقـرره رللـس اجلامعـة وذلـك فيمـا عـدا الكليـات وادلعاىـد الـن يسـتمر العمـع فيهـا  قبع
 الالل ادلدة ادلذكورة فتعٌن االجازة َب كع منها حسب مقتضيات العمع بقرار من عميد الكلية أو ادلعهد .

    :    4:مادة 
َب إجازة الاصة  رتب أو بدون مرتب أثنـاء مراعاة صاا العمع ،إوز الرتاليص لعضو ىيئة التدريس ألمباب ملحة  مع              

  الدرامة ودلدة زلددة الجتاوز ثالثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس اجلامعة بعد االذ رأى عميد الكلية ورللس القسم ادلختص . 
 

     : (5: )مادة
ادلزمنـة تكـون لعضـو ىيئـة التـدريس   ُب ش ن األمـراض 2:74لسنة  223عدم اإلالالل ب حكام القانون رقم مع                 

  . رتب كامع دلدة أقصاىا منة كع ثالث منوات تقضى ُب اخلدمة إجازة مرضية

إمتداد اإلجازة دلدة أالـري عملو، جاز لرئيس اجلامعة أن يرالص ُب  وإذا مل يستطع عضو ىيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إىل
  .منة على أن تكون بثالثة أرباد ادلرتب ال جتاوز

  .التنفيذية وتكفع الدولة على نفقتها عالج أعضاء ىيئة التدريس الذي يصابون بادلرض بسبب العمع وفقاً مل تبينو الالئحة
 

 (  : 211مادة )
 

َب حالـة إعــارة ادلشــرف علــى الرمــالة إىل مهمــة الــارج اجلامعــة يقـدم اىل رللــس الكليــة تقريــر عــن ادلــدى الــذى وصــع إليــو              
 الطالب َب إعداد الرمالة ، وَب ضوء ذلك يعٌن اجمللس من حيع زللو أو من ينضم إليو َب االشراف . 

 
 :  ( 228)مادة 
مدة ما رالـص لـو  انتهاءبدون إذن ولو كان ذلك عقب  ستقياًل إذا انقطع عن عملو أكثر من شهريعت  عضو ىيئة التدريس م       

مل يعد الالل متة أشـهر علـى  علمية أو إجازة تفر  علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أالرى، ذلك ما فيو من إعارة أو مهمة
  .انقطاعو عن العمعتاري   األكثر من تاري  انقطاد وتعت  الدمتو منتهية من
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رللس اجلامعة بعد أالذ رأي رللـس الكليـة أو ادلعهـد ورللـس القسـم،  قاىراً وقبلو شهر الستة ادلذكورة، وقدم عذراً فإذا عاد الالل األ

  .إجازة الاصة  رتب ُب الشهرين األولٌن وبدون مرتب ُب األربعة أشهر التالية أعت  غيابو
 

عذراً مل يقبع فيعت  غيابو انقطاعاً ال يدالع ضمن مدة اخلدمة  شهر الستة ادلذكورة ومل يقدم عذراً أو قدمأما إذا عاد الالل األ          
دون إالـالل بقواعـد الت ديـب وال إـوز  أوال وذلـك 81أوال و  :7ادلعـاش وال ضـمن ادلـدد ادلنصـوص عليهـا ُب ادلـادتٌن  اسسـوبة ُب

عليهـا ُب  و إجازة تفر  علمي أو إجازة مرافقة الـزوج قبـع انقضـاء ضـعف ادلـدد ادلنصـوصأ الرتاليص لو بعد ُب إعارة أو مهمة علمية
  .1:و  99/2ادلواد 

 
 :  ( 258 )مادة
  .ال إوز إعارة ادلعيدين وادلدرمٌن ادلساعدين                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 32الصفحة  إلاداسة العامت للعالقاث الثقافُت 

 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 

 

 

          
 

وفىن منظم يهدف اىل اكتساب ال ات ومهارات علمية أو فنية و وفقاً  وعملي علمييقصد هبا كع تدريب                        
تنص  واليمن قانون تنظيم اجلامعات  98ل امج زلددة ويكون اإليفاد عليها بغرض تعميق ادلعرفة العلمية والعملية ، وتنظمها ادلادة 

اإلالالل نسن مًن العمع َب القسم وَب الكلية أو ادلعهد إوز إيفاد أعضاء ىيئة التدريس َب مهمات علمية  على   مع مراعاة عدم
متقتة الارج اجلامعة ، وذلك بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث بناء على اقرتاح رللس الكلية أو 

وتكون ادلهمة العلمية دلدة منة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ادلعهد بعد أالذ رأى رللس القسم ادلختص ،
 ، ويتقاضى ادلوفد فيو مرتبو كاماًل مدة ادلهمة  ،وعلى عضو ىيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء ادلهمة العلمية تقريرًا عن االعمال الن

أن يعرض التقرير البحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا  قام هبا ونسخًا من البحوث الن يكون قد أجراىا ، على
 والبحوث َب اجلامعة .
 العلمية:أنواد ادلهمات 

  البعثات.مهمات علمية على نفقة 
  غًن شلولة ( . –مهمات علمية شخصية ) شلولة 
 .) مهمات علمية من جهات اجنبية ) اجمللس االعلى للجامعات 

 على نفقة البعثات   الطة البعثات   أوالً : ادلهمات العلمية
 
جلامعات أو عن طريق ادلوقع االليكرتوىن ويكون التقدم خاطبة ا تقوم االدارة ادلركزية للبعثات باالعالن عن مهمات علمية    

قواعد الشروط و وبال وفقًا للمدة اسددة ويكون ذلك  النفقاتكافة تتحمع البعثات  حيث بكال النظامٌن التنافسى والتخصصى 
 باالعالن . ددة اس

 الرتشي :كيفية 
  شهور لألمتاذ  7شهور لألمتاذ ـــــــــــــ  4من ادلهمات العلمية السنوية تكون مدهتا )  مصرية عددختصص الدولة لكع جامعة

 شهور للمدرس ( . :ادلساعد ــــــــــ 
  األعداد ادلخصصة لكع كلية .يتم عرض كع الطة على رللس الدرامات العليا والبحوث لتحديد 
  يتم االطار الكليات بالعدد ادلخصص ذلا لإلعالن عن ىذه ادلهمات لفت  باب الرتشي  للسادة اعضاء ىيئة التدريس

 ادلستوفٌن لشروط الرتشي  الواردة من البعثات .

 العلميةادلهمات 
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  لية على من تنطبق عليهم بعد موافقة رللس االقسام والك احتياطيواالالر  أماميتقوم الكلية برتشي  مرشحٌن احدمها
 الشروط الواردة من اإلدارة العامة للبعثات .

  وتعرض رتيع الرتشيحات  واالحتياطي األماميترد ترشيحات الكلية اىل اجلامعة دلراجعتها طبقًا للشروط والقواعد لتحديد
 على رللس الدرامات العليا والبحوث .

 . يتم اعتماد الرتشيحات من أ.د/ رئيس اجلامعة 
 رمع الرتشيحات لإلدارة العامة للبعثات للعلم بتاري  موافقة السيد االمتاذ رئيس اجلامعة وامساء ادلرشحٌن حلٌن امتكمال ت

 اوراق الرتشي  وتقدنها ب نفسهم لإلدارة العامة للبعثات للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية .
  الشروط األمامية للتقدم للمهمة: 
 َب إحدى اجلهات ادلدرجة خبطة البعثات . يئة تدريس أن يكون ادلرش  عضو ى 
 . يفضع احلاصع على الدكتوراه من الوطن 
  ًعلى الدكتوراه من اخلارج  امتكمال نصف ادلدة الن قضاىا أثناء البعثة اخلارجية أو االجازة الدرامية ، إذا كان حاصال 
  مصروفات.الطاب من اجلامعة األجنبية توافق على امتضافتو دون 
 . السن وفقاً دلا ىو معلن عنو وفقاً لشروط كع الطة 
  درجة َب  72التويفع الدوىل أودرجة َب  611احلصول علىIBT  درجات َب االتبار6أو IELTS  عند التقدم مع

 االلتزام بادلستويات اللغوية ادلطلوبة لكع دولة عند السفر ) صالحية الشهادة منتٌن من تاري  االمتحان ( .
  احلصول على الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوترICDL   . 
 أعوام َب تاري  السفر .  4أن يكون ادلتقدم على رأس عملو دلدة ال تقع عن عامٌن َب تاري  االعالن و 
  . ) اعتماد امتمارات البيانات من اجلهة ادلوفدة ؟)معتمدة وسلتومة من الكلية واجلامعة 
  منة َب  71أشهر لالمتاذ ادلساعد وادلدرس ، على أال يزيد منو عن  7-4أشهر وتكون من  4تكون مدة ادلهمة لالمتاذ

 تاري  االعالن . 
  . أال يكون قد مبق حصولو على بعثة أو منحة أو مهمة علمية عن طريق البعثات جلمع ادلادة العلمية أو التدريب 

 قواعد ادلفاضلة للمهمة العلمية :
 اجازات الاصة . –بعثات  –لو بالسفر للخارج مواء َب مهمات علمية  تكون األولوية دلن مل يسبق 
  أجازة إجازة درامية  ـــــــ  االعارة ـــــــــــ )يراعى َب الرتشي  أن يكون قد مضى على ادلرش  ادلدة ادلماثلة للمدة الن قضاىا َب

 .(الزوجة / مهمة علمية  –مرافقة الزوج 

 ىامة:ملحوظة 
ىيئة التدريس  عضو إوز مفر عضو ىيئة التدريس َب مهمة علمية لألشراف على الطالب ) بعثة اشراف مشرتك ( شريطة أن يكون 

 ىو ادلشرف األمامى وأن يكون قد مضى على الطالب متة أشهر َب البعثة .
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   22/6/3113طبقاً لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر َب 
دلتابعة ما ًب اصلازه وادلتوقع  اخلارجيادلصرى للعضو باخلارج بعد مضى متة أشهر على االقع من تاري  بدء اجلزء   تتم زيارة ادلشرف 

علمًا  ا ًب ، وكذلك أفادت  الثقاُبَب ادلدة الباقية كى يتمكن الدارس من االنتهاء من ال نامج َب ادلواعيد اسددة مع إحاطة ادلكتب 
الثقافية بوزارة التعليم العاىل ب ن تكون مدة مفر االماتذة ادلشرفٌن ادلصريٌن للخارج وفقًا لنظام االشراف  االدارة العامة للعالقات

ادلشرتك مخسة أيام خبالف يومى السفر أما بالنسبة لدول الغرب والشرق االقصى تكون ادلدة مبعة أيام خبالف يومى السفر والعودة 
 ىل اجلمعة (    .  ) مع مراعاة أيام العمع من االثنٌن ا

 األوراق ادلطلوبة للرتشي  :
 . الطاب موجو من السيد أ.د/ عميد الكلية اىل السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث 
 . الطلب ادلقدم من عضو ىيئة التدريس 
  والكلية.القسم  رللسيموافقة 
  ( 3 امتمارة بيانات عضو مهمة علمية مستوفاة و معتمدة )  عرىب ،  امتمارةE . 
  األمن.امتمارة امتطالد رأى 
  ( امتمارة كشف ط  احدامها باللغة العربية واألالرى باللغة اإلصلليزية . 3عدد ) 

 الت الًن َب تنفيذ اجراءات ادلهمة العلمية :
َب حالة عدم اهناء العضو ادلرش  للمهمة العلمية اإلجراءات األولية من تقدًن األوراق والبحث عن جامعة أجنبية َب الالل عام من 
تاري  موافقة أ.د/ رئيس اجلامعة يقوم السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث بعرض ادلوضود على رللس 

 أو من يراه رللس الكلية أو التنازل عن ادلهمة . ك مامي االحتياطيلية دلوافاتنا برتشي  العضو الدرامات العليا واالطار الك
 

 :من ادلهمة العلميةعدم العودة 
 

 اإلجازةَب حالة عدم عودة العضو بعد انتهاء مدة ادلهمة العلمية ادلرالص هبا وعدم التقدم بطلب للمد أو                   
( من قانون تنظيم اجلامعات   يعت  عضو ىيئة التدريس مستقياًل إذا انقطع عن عملو أكثر  من  228يتم تطبيق ادلادة ) 

مدة ما رالص لو فيو من إعارة أو  مهمة علمية أو إجازة تفر  علمى أو إجازة  انتهاءشهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب 
مرافقة الزوج أو أى إجازة أالرى ، ذلك ما مل يعد الالل متة أشهر على األكثر من تاري  انقطاد وتعت  الدمتو منتهية من 

اىرًا وقبلو رللس اجلامعة بعد أالذ رأى تاري  انقطاعو عن العمع . فإذا عاد الالل األشهر الستة ادلذكورة ، وقدم عذرًا ق
رللس الكلية أو ادلعهد ورللس القسم ، أعت  غيابو إجازة الاصة  رتب َب الشهرين األولٌن وبدون مرتب َب األربعة أشهر 

 يدالع ضمن التالية . أما إذا عاد الالل األشهر الستة ادلذكورة ومل يقدم عذرًا أو قدم عذرًا مل يقبع فيعت  غيابو انقطاعًا ال
أواًل    وذلك دون  81أواًل    و    :7مدة اخلدمة اسسوبة َب ادلعاش وال ضمن ادلدد ادلنصوص عليها َب ادلادتٌن  
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أو إجازة مرافقة الزوج قبع  علميإالالل بقواعد الت ديب وال إوز الرتاليص لو بعد َب إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفر  
   . 1:  و     99/2عليها َب ادلواد    انقضاء ضعف ادلدد ادلنصوص

 األوراق ادلطلوبة تقدنها للبعثات :
 بعد احلصول على موافقة أ.د/ رئيس اجلامعة على الرتشي  يقوم العضو بتقدًن األوراق االتية اىل االدارة العامة للبعثات بالقاىرة مبىن

 رلمع التحرير :
 .  الطلب ادلقدم من ادلرش 
  ( امتمارة بيانات ) مستوفاة ومعتمدة . وإصلليزي عريباصع + صورة 
  ميجريها واالناث الن ميقوم هبا . الياخلطة البحثية ل نامج البحوث 
 . موافقة رللس القسم والكلية موضحاً هبا جهة االيفاد 
  ( إصلليزي – عريبالطة البحث معتمدة . ) 
  ( معتمدة  إصلليزي – عريبشهادة باحلصول على الدكتوراه ). 
  إصلليزي،  عريبالطابات توصية من أماتذة سلتلفٌن ) أصع + صورة (  4عدد . 

 ادلهمة:تنفيذ 
بالدولة ادلسافر اليها عن طريق االدارة العامة للبعثات أو عن  الثقاُبعند ورود الطاب حجز باجلامعة االجنبية لسيادتو من ادلستشار 

 طريق ادلرش  على ان يقوم ادلرش  بامتيفاء األوراق االتية :
 . موافقة رللس القسم والكلية على السفر 
 . موافقة اجلامعة االجنبية على امتقبالو 
 . موافقة السيد أ.د/ رئيس اجلامعة على السفر 
  األوراق التالية . وباقياالطار االدارة العامة للبعثات بقرار السفر 
  (  امتمارات . 5امتمارة امتطالد رأى األمن ) 
 . امتيفاء التعهدات ادلالية ادلطلوبة بالبعثات 
 . ما يفيد االالء طرف ميادتو من جهة عملو معتمد 
  + ملف . 3عدد اربع صور شخصية 
 . كشف ط  معتمد خبتم اجلهة 
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  :ادلهمةبعد تنفيذ 
  3( فقرة    98مادة )           
  ................... وعلى عضو ىيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء ادلهمة العلمية تقريرًا عن االعمال الن قام هبا             

ونسخًا من البحوث الن يكون قد أجراىا  ، على أن يعرض التقرير والبحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا والبحوث 
 للمتابعة .   

 اآلٌب:ضو ادلهمة العلمية بعد العودة بتقدًن يقوم ع
************************************* 

 . نسخة من األناث الن قام هبا أو نشرىا 
  على رللسى القسم والكلية عرض ما قام بو اثناء ادلهمة . 
 

 ويتم عرض مامبق بعاليو على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا والبحوث .
 

 ثانياً : ادلهمات العلمية اخلاصة  الشخصية   
 

حيصع عليها عضو ىيئة التدريس باتصالو ادلباشر مع جهة أو ىيئة حكومية أجنبية بغرض إجراء أناث علمية بعد ىى مهمة علمية 
 .  الدكتوراه

 
 االوراق ادلطلوبة لتنفيذ ادلهمة الشخصية : 

 عند حصول عضو ىيئة التدريس على دعوة الاصة من إحدى اجلهات االجنبية للسفر َب مهمة علمية يتبع االجراءات االتية : 
 هبا مدة ادلهمة ) بدايتها وهنايتها ( . موضحاً تقدًن الدعوة ادلوجهة للعضو  -2
  لسيادتو.القسم والكلية على السفر بناًء على الدعوة ادلوجهة  رللسيموافقة  -3
 َب السفر لتنفيذ ادلهمة .  بالرأي لإلفادةامتمارات امتطالد رأى االمن  -4
على السيد االمتاذ الدكتور / ود ــــــــات بادلوافقة يتم عرض ادلوضــــــالد وادلعلومــــــة لالمتطـــــبعد ورود رأى االدارة العام -5

 .مع حتديد ادلعاملة ادلالية السفرنائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة على 
 .يتم امتصدار قرار السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة بادلوافقة على السفر واالطار الكلية بادلوافقة   -6
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 مد ادلهمة العلمية :

تكون ادلهمة العلمية دلدة منة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى ادلوفد فيها مرتبو كاماًل طول       
 مدة ادلهمة . 

تواَب االدارة العامة للعالقات الثقافية بتقرير عن ادلهمة العلمية واالناث الن أجراىا للعرض على رللس الدرامات العليا        
 والبحوث .

 ادلهمات العلمية على برامج تنفيذية : 
 

على توقيع اتفاقية تعاون بٌن جنبية على برامج تنفيذية وترد ىذه ادلهمات من دول اجنبية بناء ىى مهمات علمية من جهات أ       
الدولة االجنبية ورتهورية مصر العربية والغرض منها رتع ادلادة العلمية ويكون الرتشي  على ىذه ادلهمات طبقًا للشروط الواردة 

 بادلنحة .
 تتبع نفس االجراءات السابقة للرتشي  والتنفيذ بعد امتيفاء الشروط اخلاصة هبا .     
 

   التنفيذية:والئحتو  م2:83لسنة  :5قانون تنظيم اجلامعات رقم   ادلواد ادلنظمة من
 : (  89 )مادة
الكلية أو ادلعهد، إوز إيفاد أعضاء ىيئة التدريس ُب مهمات علمية  مع مراعاة عدم اإلالالل نسن مًن العمع ُب القسم وُب        
العليـا والبحـوث بنـاء علـى اقـرتاح رللـس الكليـة أو  رللـس الدرامـاتالارج اجلامعة، وذلك بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة  متقتة

الضرورة القصوى مرة واحدة،  القسم ادلختص، وتكون ادلهمة العلمية دلدة منة واحدة قابلة للتجديد عند ادلعهد بعد أالذ رأي رللس
  .ادلهمة ويتقاضى ادلوفد فيو مرتبو كاماًل طول مدة

تقريـراً عـن األعمـال الـي قـام هبـا ونسـخا مـن البحـوث الـي يكـون قـد  بعـد انتهـاء ادلهمـة العلميـة وعلى عضـو ىيئـة التـدريس أن يقـدم
  .والبحوث ُب اجلامعة على أن يعرض التقرير البحوث على رللس الكلية ورللس الدرامات العليا أجراىا،
 :  ( 228 )مادة
مـدة مـا رالـص لـو  انتهـاءبدون إذن ولو كان ذلك عقـب  يعت  عضو ىيئة التدريس مستقياًل إذا انقطع عن عملو أكثر من شهر      

مل يعد الالل متة أشـهر علـى  علمية أو إجازة تفر  علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أالرى، ذلك ما فيو من إعارة أو مهمة
  .تاري  انقطاعو عن العمع تعت  الدمتو منتهية مناألكثر من تاري  انقطاد و 

رللس اجلامعة بعد أالذ رأي رللـس الكليـة أو ادلعهـد ورللـس القسـم،  قاىراً وقبلو وقدم عذراً فإذا عاد الالل األشهر الستة ادلذكورة، 
  .إجازة الاصة  رتب ُب الشهرين األولٌن وبدون مرتب ُب األربعة أشهر التالية أعت  غيابو
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عــذراً مل يقبــع فيعتــ  غيابــو انقطاعــاً ال يــدالع ضــمن مــدة اخلدمــة  إذا عــاد الــالل األشــهر الســتة ادلــذكورة ومل يقــدم عــذراً أو قــدم أمــا
دون إالـالل بقواعـد الت ديـب وال إـوز  أوال وذلـك 81أوال و  :7ادلعـاش وال ضـمن ادلـدد ادلنصـوص عليهـا ُب ادلـادتٌن  اسسـوبة ُب

عليهـا ُب  أو إجازة تفر  علمي أو إجازة مرافقة الـزوج قبـع انقضـاء ضـعف ادلـدد ادلنصـوص أو مهمة علمية الرتاليص لو بعد ُب إعارة
  .1:و  99/2ادلواد 
 
 
 

            
 
 

بشان قواعد وشروط السفر َب الزيارات العلمية والدعوات ادلقدمة  3124  لسنة 34يتم تطبيق قرار رللس اجلامعة رقم    
 للسادة أعضاء ىيئة التدريس وامعة دمنهور للخارج . 

العلميـة أو ادلتمسـات يشرتط لقبول الدعوة ادلقدمـة للسـادة أعضـاء ىيئـة التـدريس وامعـة دمنهـور للقيـام بزيـارة ألحـد اجلهـات       
 البحثية من الارج رتهورية مصر العربية : 

تكون الدعوة ادلقدمة لعضو ىيئة التدريس من جهة علمية أو متمسة نثية ذات مسعة دوليـة مرموقـة وذلـا عالقـة مباشـرة أن  -2
 خبدمة العملية التعليمية والبحوث العلمية . 

 مدة وبرنامج الزيارة والتسهيالت الن تقدمها اجلهة ادلاضلة للعضو .الدعوة برنارلاً معتمداً ومفصاًل عن  أن تتضمن -3
دوالر )مخسـمائة دوالر ( نـد أدىن شـهر ونـد  611تتحمع اجلامعة قيمة تذاكر السفر لعضو ىيئة التـدريس وكـذلك مبلـغ  -4

 أقصى شهرين َب حالة توافر موارد مالية باجلامعة . 
حدة علـى نفقـة اجلامعـة علـى كـع درجـة وظيفيـة ) مـدرس عامـع ــــــ أمـتاذ مسـاعد يسم  لعضو ىيئة التدريس بالسفر دلرة وا -5

عام ونصف مـن أالـر مـفرية حصـع فيهـا علـى مسـامهة اجلامعـة ، وَب رتيـع االحـوال يفضـع  انقضاءعامع ـــــ أمتاذ ( بشرط 
 من مل يسبق لو السفر .

ط أن يـذكر امـم جامعـة دمنهـور واضـحاً علـى البحـث ، عند قيام العضو ادلوفد بنشر نث علمى كنتيجـة ذلـذه ادلهمـة يشـرت  -6
 حيرم العضو من السفر مرة أالرى . وَب حالة سلالفة ذلك 

شـامع جمللـس القسـم والكليـة عـن مـا ًب اصلـازه الـالل فـرتة  علمـيعند العودة يقوم عضو ىيئـة التـدريس ادلوفـد بتقـدًن تقريـر  -7
 الزيارة .

 
 
 
 

  الزيارات العلمية والدعوات ادلقدمة للسادة أعضاء ىيئة التدريس
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 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

 االوراق ادلطلوبة : 

 
عند حصول عضو ىيئة التدريس على دعوة الاصة من إحدى اجلهات االجنبية للسفر َب زيارة علميـة يتبـع االجـراءات     

 االتية : 
 تقدًن الدعوة ادلوجهة للعضو موضحاً هبا مدة الزيارة ) بدايتها وهنايتها ( . -2
 موافقة رللسي القسم والكلية على السفر بناًء على الدعوة ادلوجهة لسيادتو .  -3
 امتمارات امتطالد رأى االمن لإلفادة بالرأي َب السفر.  -4
بعد ورود رأى االدارة العامة لالمتطالد وادلعلومات بادلوافقة يتم عرض ادلوضود على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس  -5

 .السفر مع حتديد ادلعاملة ادلاليةاجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة على 
 قرار السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة بادلوافقة على السفر واالطار الكلية بادلوافقة .امتصدار  يتم -6
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 ختتص ىذه االدارة بكافة االجراءات االدارية ادلتعلقة  ا يلى : 
  ادلتدترات اخلارجية 
  ادلتدترات الدااللية 
  احللقات الدرامية والدورات التدريبية و ورش العمع 
  اخلاصة الن تقيمها كليات اجلامعة .ادلتدترات والندوات العلمية وادلعارض 
  األماتذة الزائرون 
 االتفاقيات الدولية 
  جوائز اجلامعة 

 :ادلتدتراتأواًل 
 

  قانون تنظيم اجلامعات الالئحة التنفيذية لمن  417، 663ادلادتان رقم  تنظم ادلتدترات 

  -: 366مادة 
ت وما تساىم بو اجلامعة َب آينظم رللس اجلامعة َب حدود ادلوازنة قواعد من  االعانات وادلكاف                

التمثيع وادلتدترات وادلهمات العلمية واالجازات الدرامية والرحالت والبحوث العلمية والتدريب واالشراف 
 .  ة رللس اجلامعة أو من ينيبو وافقواساضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما يشبو ذلك ويكون الصرف 

  -:  417مادة 
والن تنص على   إوز جمللس اجلامعة َب حدود اعتمادات ادليزانية تقرير صرف من  العضاء ىيئة                

التدريس وادلدرمٌن ادلساعدين وادلعيدين ومائر القائمٌن بالتدريس ادلوفدين َب مهمات علمية أو اجازات درامية أو 
 حلضور متدترات وفقاً للقواعد الن يقررىا اجمللس   

 بش ن قواعد ادلعاملة ادلالية  3124لسنة  42ضور ادلتدترات قرار رللس اجلامعة رقم وكذلك ينظم ح
 للسادة أعضاء ىيئة التدريس ادلوفدين حلضور ادلتدترات ويشرتط َب ادلتدتر االتى :

 إدارة ادلتدترات واالتفاقيات الدولية واالماتذة الزائرين (  3)
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  دولية ادلتدتر : أن يكون ادلتدتر ذو صبغة دولية تنظمو رتعية علمية أو متمسة تعليمية ذو مسعة عادلية َب
 التخصص .

 ث منوات . فة دورية كع منة أو منتٌن أو ثالدورية إنعقاد ادلتدتر : أن يعقد بص 

 -تنقسم ادلتدترات اىل :
  اخلارجية:ادلتدترات 

ويقصد هبا ادلتدترات العلمية الن تعقد الارج الوطن وتنظمها ىيئة علمية أو دولية أو أجنبية ويتم فيها تقدًن ومناقشة نوث 
 ومعلقة .علمية مكتوبة 

 شروط حضور ادلتدتر :
يد تساىم جامعة دمنهور َب مشاركة عضو ىيئة التدريس على مستوى الكلية أو ادلعهد َب حضور ادلتدتر الواحد و ا ال يز   –) أ ( 

 الالحق ادلفاضلة ادلنصوص عليها َب البند) ب ( وفقاً لألولويات التالية ترتيباً وبعد تطبيق قواعد عن عضوين على مستوى اجلامعة و 
 . أن يكونا من كليتٌن أو معهدين سلتلفٌن 
 . إوز ترشي  العضوين من قسمٌن سلتلفٌن َب كلية أو معهد واحد إذا مل يكن ىناك مرش  آالر من كلية أو معهد سلتلف 
  مواردىا الذاتية فيما زاد على ذلك ووفقًا للضواب  وَب كع األحوال إوز للكلية ادلسامهة َب حتمع نفقات ادلتدترات من

 ادلنصوص عليها .

اذا تقدم للمتدتر الواحد أكثر من مرشحٌن اثنٌن على مستوى اجلامعة تتبع قواعد ادلفاضلة التالية ووفقًا للوزن النس  لكع  –) ب ( 
  -% : 211منهما ويعت  العدد األك  َب ادلفاضلة ىو ادلرجع بنسبة 

 ون البحث ادلقدم من عضو ىيئة التدريس َب صورة إلقاء أن يكOral                  (31 . ) نقطة 
  ان يكون البحث ادلقدم من عضو ىيئة التدريس َب صورة نث معلق      Poster  (26 . ) نقطة 
    نقطة ( . 26)                          ان يكون ادلتقدم رئيس جلسة أو عضواً َب احدى جلان ادلتدتر 
                               ًنقاط ( . 21)                 اذا قبع البحث للنشر َب رللة مفهرمة عادليا 
 يئ رمم اشرتاك صول على اعفاء او ختفـتدتر أو احلاف ة من ادلـكحة أو جائـزة أو مناحلصول على مـ 

                                                                                                                                  نقاط ( 21)                                                                                        ادلتدتر 
 نقاط  ( . 6)                               ولة عن إقامة ادلتدتر   معية ادلسئاذا كان ادلتقدم عضواً َب اجل 
 نقطة ( . 26)   ة   جير عضو ىيئة التدريس الذى مافر على نفقة اجلامعة عدداً اقع من ادلتدترات اخلا 
  نقاط ( . 21) َب الوظيفة                  َب الشروط السابقة تكون االحقية لألقدم  التساويَب حالة 
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إوز لعضو ىيئة التدريس التقدم بطلب للمشاركة َب أحد ادلتدترات على نفقتو اخلاصة على أن يكون ذلك  وافقة القسم  –) ج ( 
 والكلية واجلامعة .

 
 

  ادلالية:مسامهة اجلامعة 
 ادلتدترات الدولية  يشرتط دلسامهة جامعة دمنهور  َب نفقات حضور

  التدريس.أن يكون متصالً بتخصص عضو ىيئة 
 . ان يكون ادلشارك ىو الباحث االول َب ترتيب االمساء ادلشاركة َب البحث 
   لبحثو.أن يقدم ما يفيد قبول اجلهة ادلنظمة للمتدتر 
  .  ان يقدم  النشرة اخلاصة بادلتدتر  وصورة من ملخص البحث ادلقدم 

 وإوز إيفاد أحد ادلشرتكٌن َب البحث َب حالة موافقة الباقٌن شريطة أال يكون ادلوفد َب إعارة أو مهمة علمية الارج مصر . 
 

 : وتكون مسامهة اجلامعة َب حضور عضو ىيئة التدريس للمتدترات الدولية على النحو التاىل 
 
 : ذتن التذكرة 

التدريس لإللقاء بادلتدتر او توىل العضو رئامة إحدى جلان ادلتدتر او جلساتو او قبول َب حالة قبول البحث ادلقدم من عضو ىيئة 
 نث معلق للعضو تقوم اجلامعة بسداد ذتن تذكرة السفر بالدرجة السياحية بناء على عروض امعار تقدمها شركة مصر للطًنان .

 
 : رمم االشرتاك 

ر على ان يسدد ىذا الرمم بامم ادلتدتر  عرفة اجلامعة أو عن طريق عضو ىيئة تتحمع اجلامعة رمم االشرتاك الفعلى ادلبكر للمتدت
 التدريس ادلشارك َب ادلتدتر وعلى أن يتم مداد رمم االشرتاك الفعلى ادلبكر للمتدتر للعضو عند تقدنو ايصال السداد .

 : بدل السفر 

م  لياىل (  –مع اضافة يوم قبع ويوم بعد وند أقصى ) مبعة ايام تتحمع اجلامعة بدل السفر ادلقرر كاماًل عن مدة انعقاد ادلتدتر 
 ونيث يصرف لعضو ىيئة التدريس البدل ادلقرر .

 بدل السفر طبقاً لالئحة بدل السفر  .  2/4 يصرف  اإلقامةَب حالة حتمع اجلهة ادلنظمة للمتدتر  -
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 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

  الطيقيمة الت شًنة والت مٌن . 
 
  جهة االرى . أيتطبق القواعد ادلالية ادلذكورة بعاليو َب حالة عدم صرف اى مستحقات مالية من 

 
  : االعتذار عن حضور ادلتدتر 

 
عند اعتذار عضو ىيئة التدريس عن حضور ادلتدتر يتقدم بطلب االعتذار اىل الكلية وابال  االدارة العامة للعالقات 

 ادلتدتر بوق  كاف حن يتم اختاذ االجراءات الالزمة .الثقافية باجلامعة  قبع انعقاد 
 

 ادلتدترات الدااللية والندوات وورش العمع والدورات الدااللية
  الدااللية:ادلتدترات 

 تعقد داالع الوطن مواء داالع اجلامعة أو الارجها  اليادلتدترات  ىي
 

  العمع:الدورات التدريبية وورش 

منظم ومعلن عنو يهدف اىل اكتساب ال ات ومهارات علمية أو عملية جديدة ووفقاً ل امج  رتاعيكع عمع   ىي
 زلددة .

 
  : مسامهة اجلامعة ادلالية 

تعقد زلليًا تسهم اجلامعة َب تغطية نفقات السفر ورمم  واليبالنسبة للمتدترات الدااللية والندوات وورش العمع والدورات التدريبية 
االشرتاك على اال يزيد عدد ادلشاركٌن على أثنٌن من أعضاء ىيئة التدريس على مستوى اجلامعة وَب كع األحوال إوز للكلية أو 

 ادلعهد ادلسامهة َب حتمع نفقات ادلتدترات من مواردىا الذاتية فيما يزيد على ذلك .
 دلطلوبة حلضور العضو متدترات دااللية والارجيةوراق ااأل

 : أوالً  : اذا كان العضو يشغع وظيفة مدرس 
/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث موضحًا فيو موافقة أ.دموجو للسيد من السيد أ.د/ عميد الكلية الطاب  -2

( ودرجتو الوظيفية وميعاد ادلتدتر ومكان انعقاده وفرتة االنعقاد وادلعاملة  رباعيالقسم والكلية ومذكور بو امم العضو ) 
 بدون نفقات ( و موقعا عليو من عميد الكلية    –ادلالية ) بنفقات 
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 التدريسية الالل فرتة االجازة . باألعباءمنوذج اجازة الاصة موضحا بو مدة االجازة وموافقة القسم والكلية ومن ميقوم  -3
الد راى االمن حيمع صورة العضو سلتوم خبتم الكلية ويرمع ثالث نس  اىل االدارة العامة لالمتطالد منوذج امتط  -4

 .  العايلوادلعلومات االمن بوزارة التعليم 
البحث اذا نشرة ادلتدتر ورمم االشرتاك والدعوة ادلوجهة للعضو حلضور ادلتدتر والطاب قبول البحث وتنازل ادلشاركٌن َب   -5

 .  الرئيسيش  مل يكن ادلر 
 ملخص البحث باللغة العربية واالصلليزية  . -6
 ستًن والدكتوراه باللغة العربية واللغة االصلليزية وغالفهما باللغة العربية واالصلليزية  ادلاج رماليملخص   -7
 ماجيستًن ودكتوراه رمالياقرار بان البحث غًن مستنب  من    -8
 .اقرار بان البحث متصع بتخصص العضو   -9
 .اقرار بان العضو مل يتلق اى مسامهات مالية الالل العام والنصف ادلاضيٌن   -:
 نفقات . ألىاالقامة على نفقة العضو َب حالة عدم حتمع اجلهة ادلنظمة اقرار ب ن   -21
 اقرار بان العضو ىو ادلرش  الرئيسى للمتدتر .  -22

 -ثانياً :  اذا كان العضو يشغع وظيفة امتاذ مساعد أو أمتاذ : 
 

ادلاجيستًن والدكتوراه باللغة العربية واللغة االصلليزية وغالفهما  رماليرتيع االوراق ادلذكورة اعاله ) بالبند أواًل  ( ماعدا : ) ملخص 
 ماجيسرت ودكتوراه ( رمالياقرار بان البحث غًن مستنب  من  –العربية واالصلليزية  باللغة

 االجراءات ادلتبعة :
  ىل رللس الكلية  إوافقة رللس القسم ٍب يرفع الطلب التدريس بطلب للقسم حلضور ادلتدتر ويتم االذ ميتقدم عضو ىيئة

 للموافقة عليو  .
  االدارة العامة  ىلإيتم ارماذلا اىل العالقات الثقافية بالكلية ، و  اخلاصة حلضور ادلتدتر باألوراقيتقدم عضو ىيئة التدريس

خبطاب موجو من السيد ا.د/  عميد الكلية  اىل السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للعالقات الثقافية باجلامعة  
 للدرامات العليا والبحوث .

  يتم فحص االوراق والت كد من موافقة رللس القسم والكلية والدعوة والطاب قبول البحث ومنوذج االجازة اخلاصة ومن
لو طبقًا لالئحة بدل السفر  النقديوفحص رمم االشرتاك لتحديد البدل  التدريسية الالل فرتة االجازة ب عبائوميقوم 

 ادلاجيستًن والدكتوراه . رماليوملخص البحث للت كد من ان البحث غًن مستنب  من 
 متاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث دلن  عضو ىيئة تم عمع مذكرة للعرض على السيد األي

 3124لسنة  42زة الاصة  رتب يصرف من الداالع وحتديد القواعد ادلالية طبقا لقرار رللس اجلامعة رقم التدريس اجا
 دين حلضور ادلتدترات .دلوفبشان قواعد ادلعاملة ادلالية للسادة اعضاء ىيئة التدريس ا
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  جازة الاصة  رتب يصرف من الداالع َب الفرتة إئيس اجلامعة ينص على من  ميادتو .د/ ر أمن السيد قرار صدار إيتم
 اسدة والقواعد ادلالية الن يتم صرفها للعضو  . 

بعد صدور قرار رئيس اجلامعة بش ن الرتاليص لعضو ىيئة التدريس حلضور ادلتدتر يتم تبليغ اجلهات ادلختصة من )أمٌن الكلية   
مدير عام االدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة  –مدير عام احلسابات  –مدير شئون العاملٌن ) كادر الاص (  –عالقات ثقافية    

  .رئيس االدارة ادلركزية باجمللس االعلى للجامعات ( –التعليم العاىل 
 قواعد عامة :

  واسلى اىل اجملالس ادلختصة ) رللس القسم ورللس الكلية ورللس  الدويليتقدم عضو ىيئة التدريس ادلشارك َب ادلتدتر
الدرامات العليا والبحوث باجلامعة ( بتقرير يتضمن ما يفيد مشاركتو الفعلية َب أعمال ادلتدتر او الندوة او ورش العمع 

م العضو بعرض البحث وذلك الالل شهر واحد من تاري  انتهاء ادلتدتر على ان يسبق ذلك قيا او الدورات التدريبية
ونبذة عن متدتر على رللس القسم ادلختص وعليو ان يودد َب مكتبة الكلية نسخة من تقرير حضوره دلا أوفد اليو 

 والقرص ادلدمج لكتاب متدتر .
   للعضو احلق َب السفر مرة واحدة كع منة ونصف اما للمتدترات اخلارجية او الدااللية وليس لو احلق َب اجلمع بينهما. 
 دارى ورفع  بش ن حتقيق االنضباط ادلاىل واإل 3126لسنة  233لس الوزراء رقم ادلادة احلادية عشر من قرار رئيس رل

كفاءة االنفاق احلكومى   ال يصرح بعقد ادلتدترات اسلية إال بعد موافقة رئيس رللس الوزراء بناًء على عرض من وزير 
ادلالية وبشرط أن يكون ذلك َب حدود االعتمادات ادلخصصة لذلك  وازنة اجلهة ــــــ  ويفوض وزير التعليم العاىل ووزير 

االتصاصاتو ــــــ َب االذن بعقد ادلتدترات اسلية فيما يتعلق بنشاط الوزارة واجلامعات واجلهات  البحث العلمى ـــــ كع َب
وادلراكز التابعة للوزارة ، كما يفوض وزير الثقافة َب االذن بعقد ادلتدترات وادلهرجانات زلليًا فيما يتعلق بنشاط الوزارة 

 ت ادلوازنة . واجلهات التابعة ذلا ، وذلك كلو َب حدود اعتمادا

 مساعد (: معيد ـــــــــــــ مدرسذليئة ادلعاونة ) ا -:ثالثاً 
 

بش ن حضور اذليئة ادلعاونة  ينظم حضور متدترات اذليئة ادلعاونة قرار السيد االمتاذ الدكتور / وزير التعليم العاىل            
 : النحو التاىلعلى  للمتدترات

 
 ىذه ادلتدترات مذكور بو امم طالب الدعم وامم جامعتو َب مصر . أن يكون ىناك نث منشور َب احد 
  نائب رئيس اجلامعة  للدرامات العليا والبحوث  .يد الالل الطاب موجو للوزارة من السيتم ذلك من 
  السفر.أن يكون ىذا اخلطاب وطلب السفر بتاري  مابق للسفر بفرتة كافية حلضور ادلتدتر وليس بعد 
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  زارة بادلستندات اخلاصة بالسفر لصرف قيمة الدعم فور عودة طالب السفر من ادلتدتر ند اقصى شهرين أن يتم موافاة الو
 من تاري  العودة  .

  يصرف الدعم بعد العودة من ادلتدتر وتقدًن صورة من جواز السفر موضحًا بو تاري  السفر والعودة دلصر وكذا تقرير موجز
 عن ادلشاركة َب ادلتدتر  .

 
 لكع جامعة حلضور نفس ادلتدتر ويعتد ب مبقية  ادلعاونة لعضو واحد فق  من اذليئةدعم مرة واحدة َب العام ادلاىل و نن  ال

 تقدًن طلب الدعم وَب حالة التساوى يتم األالذ ب قدمية التعيٌن.
 ن طريق االدارة إوز تسديد قيمة تذكرة الطًنان للعضو طادلا كان السفر على الطوط مصر الطًنان أو احلجز مباشرة ع

 ادلركزية للبعثات ويسدد باقى ادلبلغ ادلقرر للعضو بعد العودة شرط تسديد الفواتًن  .

 الدعم:فئات 
 

 25111  الصٌن .........( واالمريكتٌن وجنوب افريقيا  –كوريا   –اليابان  –جنيو للدول البعيدة ) الشرق االقصى 
 21111  الدول االميوية عدا الشرق االقصى والدول االفريقية عدا جنوب افريقيا  –جنيو لدول اوروبا 

 9111  جنيو للدول العربية 
 االوراق ادلطلوبة :

 
 د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث موضحا فيو موافقة رللس القسم والكلية ومذكور أو للسيد الطاب موج.

نعقاد وادلعاملة ادلالية ) بدون نفقات ( ادلتدتر ومكان انعقاده وفرتة اإل ) رباعى ( ودرجتو الوظيفية وميعادبو امم العضو 
 وموقعا عليو من عميد الكلية .

  منوذج اجازة الاصة موضحا بو مدة االجازة وموافقة رللس القسم والكلية. 
 ويرمع ثالث نس  اىل االدارة العامة لالمتطالد  منوذج امتطالد راى االمن حيمع صورة العضو سلتوم خبتم الكلية

 وادلعلومات بوزارة التعليم العاىل .
  البحث.نشرة ادلتدتر والدعوة ادلوجهة للعضو حلضور ادلتدتر والطاب قبول  
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 جراءات ادلتبعة :اال 

 
يتم عرض مذكرة على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة على مفر )                  

مدرس مساعد ( ٍب يتم سلاطبة الوزارة من الالل السيد ا.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث ويتم صرف  –معيد 
 للهيئة ادلعاونة بعد الرجود من السفر  دة ال تزيد عن شهرين  . الدعم ادلاىل من الوزارة 

 
 ادلتدترات والندوات العلمية اخلاصة بالكليات 

 
يقصد بادلتدتر : ىو كع لقاء علمى يعقد دلناقشة موضوعات علمية َب رلال علمى زلدد ويقدم فيو اناث او اوراق عمع 

 ادلتدتر او الندوة .مقبولة للخروج بتوصيات ختدم العمع َب رلال 
 كليات اجلامعة   ااالوراق ادلطلوبة لعقد ادلتدترات العلمية الن تقيمه

 
 اىداف ادلتدتر -
 زلاور ادلتدتر -
 مكان عقد ادلتدتر -
 ادليزانية التقديرية للمتدتر ومصادر التمويع بالتفصيع  -
 الدول ادلشاركة بالتحديد اذا كان ادلتدتر دوىل -
 .االجانب اذا كان ادلتدتر دوىلالسًنة الذاتية للمشاركٌن  -
  االجراءات ادلتبعة 
 االذ موافقة اجلامعة على ادليزانية التقديرية للمتدتر -2
 االذ ادلوافقة االمنية على امتضافة اماتذة اجانب حلضور ادلتدتر  -3
واذليئات وادلتمسات قيام رتيع الوزارات  بضرورة 9::2/:/3احلصول على موافقة رللس الوزراء طبقا للقرار الصادر َب  -4

احلكومية باحلصول على موافقة رللس الوزراء قبع الشرود َب االعداد الى متدترات او مهرجانات دولية او زللية مع تقدًن 
درامة تفصيلية توض  مصادر التمويع واالعباء ادلالية ادلباشرة والغًن مباشرة والن تتحملها الدولة عند اقامتها حن نكن 

 حجم االعباء والنتائج الن حتققها ادلتدترات وادلهرجانات وحرصا على عدم اضافة اية اعباء جديدة على كاىع ادلواءمة بٌن
 ادلوازنة العامة للدولة.
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 نولضائشاالساتزة ا 
من قانون تنظيم اجلامعات والن تنص على   إوز عند االقتضاء االمتعانة َب  (236)ادلادة دعوة االماتذة الزائرون نظم ت            

مساعدين اجانب من ذوى الكفاءة بصفة امتاذة زائرين دلدة متقتة ، ويكون ذلك بقرار  ب ماتذةالكليات وادلعاىد التابعة للجامعة 
 من رئيس اجلامعة بناء على طلب رللس الكلية او ادلعهد بعد االذ راى رللس القسم ادلختص .

 دة قصًنة بشان قواعد معاملة االماتذة الزائرين جلامعة دمنهور دل 3125( لسنة  4وكذلك قرار رللس اجلامعة رقم ) 
 شروط دعوة االمتاذ الزائر 

حد العلماء ادلتميزين عادليا او اخل اء َب رلال ختصصو من االماتذة او االماتذة ادلساعدين َب أيدعو رللس جامعة دمنهور         
 -ايام وذلك هبدف : 21-6اجلامعات وادلراكز العلمية ادلرموقة اىل زيارة قصًنة دلدة 

 ليسانس او درامات عليا ( –طالب ) بكالوريوس القاء اساضرات لل 
  ادلشاركة َب ورش العمع او ادلتدترات العلمية 
  عمع دورات تدريبية على تشغيع االجهزة العلمية احلديثة 
  ادلشاركة َب االشراف على رمائع طالب الدرامات العليا 
 تدريب او احلصول على درجة علمية وذلك هبدف ال ادلساعدة َب ايفاد شباب الباحــــــثٌن اىل جامعتو او مركزه العلمى 
  يتم الرتشي  بناء على اقرتاح رللس القسم ادلختص و وافقة رللس الكلية ويعتمد الرتشي  من رللس الدرامات العليا

 ويرفع جمللس اجلامعة .
  ًوافقة مبدئية من االمتاذ الزائر ومشفوعا بسًنتو الذاتية إب ان يكون الرتشي  مقرتنا   . 
  . حيق لكع كلية دعوة أمتاذ زائر دلرة واحدة َب العام ادلاىل الواحد 
 . يفضع من تكون لديو اى جهة تسهم َب دتويع زيارتو بشكع كلى او جزئى 

 :  ادلقابع ادلاىل
  وند دوالر او ما يعادذلما باجلنيو ادلصرى َب اليوم الواحد  261يصرف لالمتاذ الزائر ادلدعو بدل نقدى يومى بواقع

 دوالر الالل الدعوة . 2611اقصى 

 االوراق ادلطلوبة :
 ادلوافقة ادلبدئية لالمتاذ الزائر باللغة االصلليزية والعربية  -2
 صورة من جواز السفر -3
 السًنة الذاتية لالمتاذ باللغة االصلليزية والعربية -4
 موعد الزيارة  -5
 برنامج الزيارة  -6
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 : االجراءات ادلتبعة لدعوة االمتاذ الزائر 
يتم دعوة االمتاذ الزائر من الالل احد االقسام بالكلية الالل فرتة ال تزيد عن عشرة ايام ويتم تقدًن االوراق التالية لالدارة       

 -العامة للعالقات الثقافية باجلامعة  :
 للدرامات العليا  الطاب موجو من السيد االمتاذ الدكتور / عميد الكلية اىل السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة

والبحوث موضحا بو موافقة القسم والكلية على امتضافة االمتاذ الزائر زلددا فرتة الزيارة وبرنامج الزيارة وادلوافقة ادلبدئية 
 لالمتاذ الزائر باللغة العربية واالصلليزية والسًنة الذاتية باللغة العربية واالصلليزية وصورة من جواز السفر .

  اق والت كد من السًنة الذاتية لألمتاذ الزائر .يتم فحص االور 
  عرض على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للمـــــــــوافقة لليتم بعد ذلك عمع مذكرة

 شرة ايام دة ال تـــــــزيد عن ععلى امتضافة االمتاذ الزائر َب ادلدة اسددة مع صرف بدل نقــــــدى الالل م
  يتم رفع ادلذكرة للعرض على رللس الدرامات العليا والبحوث وبعد موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث ترفع ادلذكرة

 جمللس اجلامعة .
  بعد موافقة رللس اجلامعة وصدور القرار يتم تبليغ مدير عام االدارة العامة لالمتطالد وادلعلومات بوزارة التعليم العاىل

 . ادلختصة لكليةوامٌن ا

 -االتفاقيات الثقافية   مذكرة التفاىم وال وتوكوالت   :
 

تعقد بٌن اجلامعات ومثيالهتا من اجلامعات وادلتمسات التعليمية ومراكز البحوث َب الدول العربية واالجنبية للتعاون العلمى 
 الثقاَب َب رلاالت سلتلفة طبقا لبنود زلددة  .

 االتفاقية:شروط عقد 
 مذكرة التفاىم  . حتديد مدة االتفاقية أو 
  على العالقات الثقافية بوزارة التعليم العاىل للحصول على ادلوافقات الالزمة من قيع طرَب ادلذكرة اال بعد العرض عدم تو

 اجلهات ادلعنية . 
  عدم جتديد مذكرة التفاىم تلقائيًا أو دلدد شلاثلة ويكون التجديد بناءًا على موافقة الطرفٌن وإعادة العرض مرة أالرى على

 الوزارة أل الذ ادلوافقات مرة أالرى . 
 لوزارة َب حالة إضافة أى بند أو تعديع بادلذكرة أو إضافة مالحق أو مذكرات منفصلة فيما بينهما ، يتم إعادة العرض على ا

 مرة أالرى للحصول على ادلوافقات الالزمة .
  . البد أن يطابق النص العرىب النص االجن  ولو  ذات احلجية 
  . َب حالة وجود الالف يتم حتديد اجلهة الن نكن اللجوء إليها 
 . موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث ورللس اجلامعة على االتفاقية 
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 ىل على مشرود االتفاقية من الناحية الفنية وتعت  االتفاقية مارية ادلفعول اعتبارًا من تاري  توقيع موافقة وزارة التعليم العا
 االتفاقية .

 . موافقة اجلهات االمنية على بنود االتفاقية 

 عليها باالتفاقية .َب حالة مفر عضو ىيئة التدريس طبقا لبنود االتفاقية اخلاص بتبادل الزيارات يلتزم بالنواحى ادلالية ادلنصوص 
 االجراءات ادلتبعة َب عقد االتفاقيات الدولية 

  تقوم االدارة باعداد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات الثنائية ادلقرتحة من جانب كليات اجلامعة للتعاون مع اجلامعات االجنبية
 واعداد ىذه ادلقرتحات َب صورة بنود حتكمها احكام عامة  و شروط الاصة مالية  .

 عرض االتفاقية على رللس الدرامات العليا والبحوث ٍب رللس اجلامعة للموافقة عليها . يتم 
 ( نس  من االتفاقية اىل وزارة التعليم العاىل .6ترمع عدد ) 
 . امتطالد رأى اخلارجية ادلصرية واجلهات ادلختصة من الناحية السيامية واالمنية 
  االتفاقية من اجلانبٌن وتعت  االتفاقية مارية ادلفعول من تاري  التوقيع عليها .بعد ورود رأى ىذه اجلهات يتم توقيع 
 تفاقيات الثقافية بٌن جامعة دمنهور وغًنىا من اجلامعات اال:- 

 اتفاقية بٌن جامعة اوماكا وجامعة دمنهور . -2
 دمنهور .ادلعهد النووى جلامعة مومكو وبٌن جامعة  –اتفاقية بٌن جامعة تشيليا بنسكى بروميا  -3
 جامعة دمنهور . –اتفاقية بٌن اجلامعة ادلاليزية ادلفتوحة  -4
 جامعة دمنهور . –جامعة كواالدلبور التكنولوجية  اليزيا  -5
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 جىائض اجلامعت
 

ُب ضوء حرص جامعة دمنهور على تشجيع البحث العلمي وتكرًن العلماء من أماتذة اجلامعات تقوم اجلامعة كع  
 عام  ن  اجلوائز التالية : 

 جوائز اجلامعة : -أ 
 جائزة اجلامعة التقديرية.  -2
 جائزة اجلامعة للتميز العلمى. -3
 جائزة اجلامعة للتشجيع العلمى. -4
 جائزة اجلامعة ألوائع الرإي كليات جامعة دمنهور. -5
 ٌن.جائزة اجلامعة لألبطال الرياضي -6
 جائزة اجلامعة للموظف ادلتميز. -7
  جائزة اجلامعة للعامع ادلتميز )ادلهنيٌن واخلدمات ادلعاونة(. -8
 دتن  جامعة دمنهور كع عام الدرود والشهادات التقديرية التالية : -ب
 درد اجلامعة للعطاء ادلتميز.  -2
 اجلامعة للنشر العلمي ادلتميز مع من  لقب )باحث جامعة دمنهور ادلتميز( َب ختصصو.درد  -3
 درد اجلامعة للتميز اإلداري. -4
 درد اجلامعة للشخصيات اإلقليمية الطبيعية أو االعتبارية. -5
 حاصلٌن على جوائز زللية أو إقليمية أو عادلية.شهادة تقدير وميدالية اجلامعة التذكارية لل -6
 شهادة تقدير وميدالية اجلامعة التذكارية دلن بلغ السن القانونية. -7
 شهادة تقدير وميدالية اجلامعة التذكارية دلن توَب من ادلوظفٌن والعمال أثناء اخلدمة. -8

 

 مواعيد اجلوائز : -جـ
 

 يشكع رللس اجلامعة جلنة عليا للجوائز على مستوى اجلامعة برئامة رئيس اجلامعة أو من ينيبو.  -2
 يعلن عن جوائز اجلامعة بالكليات الالل شهر ف اير من كع عام -3
 أبريع من كع عام 41 موعد أقصاه للجنة العليا للجوائز باجلامعة َبترمع أوراق ادلتقدم معتمدة من عميد الكلية   -4

 .ادلرش  العام والدقيق  مشفوعة   رات الرتشي  ومسمى اللجنة العلمية للرتقيات َب ختصص
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 يعتمد رللس اجلامعة من  اجلوائز َب شهر يوليو من كع عام. -5
زيع اجلوائز وادليداليات التذكارية والدرود وشهادات التقدير الن دتنحها اجلامعة َب احتفال الاص تقيمو يتم تو  -6

 اجلامعة كع عام.
 ات اللجنة العليا للجوائز  : االتصاص

 
 اخلاصة باجلوائز وحتديد مدى امتيفاء ترشيحات الكليات للشروط ادلعتمدة دلنحها.تصريف األمور -2 
م زلكمــى اللجــان العلميــة للرتقيــات ادلعتمــدة لفحــص االنتــاج العلمــى تشــكع اللجنــة قائمــة اسكمــٌن َب كــع ختصــص مــن قــوائ-3 

للمتقدمٌن لنيع جوائز اجلامعة. وَب حالة تعذر وجود متخصص ضمن قائمة اسكمٌن حيق للجنة االمتعانة  ن تـراه متخصصـًا، 
 )امتمارة تقييم نث علمى(.  4على أن يستوَب اسكمون منوذج رقم 

 )التقدير العام للبحوث ادلقدمة(.5امتيفاء النموذج رقم -4 
 تشكيع جلنة اجلوائز بالكلية : 

 لكليـة  برئامـة السـيد األمـتاذ وكيـع الكليـة  للدرامـات العليـا والبحـوث و تشكع جلنة للجوائز بكع كلية بقرار من رللـس ا
أربعة من أماتذة الكلية وذلك دلطابقة اإلنتاج العلمي للمتقدمٌن وفق الضواب  والشروط اسددة لكع جائزة واالتيار مرش  

 واحد فق  لكع جائزة.
 شروط الرتشي  للجوائز الن دتنحها اجلامعة : 

  يتقدم عضو ىيئة التدريس للقسم ادلختص بطلب للرتشي  إلحدى جوائز اجلامعة مع نسخة مـن رتيـع ادلسـتندات ادلطلوبـة
ـــة   ـــد الكليـــة بإحالتهـــا للجنـــة اجلـــوائز  والـــي يرأمـــها وكيـــع الكلي للتقـــدم للجـــائزة ، وترفـــع األقســـام ترشـــيحاهتا للســـيد عمي

اإلنتاج العلمي للمتقدمٌن وفق الشروط اسددة لكع جـائزة واالتيـار مرشـ  واحـد  للدرامات العليا والبحوث وذلك دلطابقة
 فق  لكع جائزة وترفع توصياهتا للعميد للعرض على رللس الكلية.

  يتقدم ادلرش  بنسخة واحدة من ادلستندات ادلطلوبة وفقا للمالحق ادلرفقة لكع جـائزة ومخـس نسـ  مـن اإلنتـاج العلمـى َب
 صورة نوث منشورة َب رلالت متخصصة.

  أن يكـون ادلرشـ  حسـن السـمعة، وزلمـود السـًنة، ملتزمـا َب أداء عملـو ومسـلكو طـوال مـدة عملـو باجلامعـة وأال يكـون قـد
صدر ضده حكم ت ديي أو جنائي هنائي طوال مدة الدمتـو باجلامعـة، أو وقعـ  عليـو عقوبـة ت ديبيـة حـن ولـو ًب زلوىـا، وال 

 فصلو من اجلامعة، ولو أعيد إىل العمع بعد ذلك، وأال يكون قد ترك اخلدمة باجلامعة ألى مبب من األمباب.صدر قرار ب
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 يكـون ادلرشـ  قائمـا بالعمـع باجلامعـة َب السـنوات الـثالث السـابقة علـى الرتشـي  ويسـتثىن مـن ذلـك  يشـرتط للتقـدم للرتشـي  ان
 فرتات ادلهمات العلمية والقومية وادلتدترات العلمية باخلارج.

  .ال حيق دلن حصع على إحدى جوائز جامعة دمنهور أو أي جامعة أالرى التقدم للجائزة نفسها مرة أالرى 
 لعضو ىيئة التدريس الذى تقدم إلحدى جوائز اجلامعـة ومل يوفـق َب احلصـول عليهـا نظـرا لعـدم حصـولو علـى احلـد االدىن يسم  

)التقدير العام للبحوث ادلقدمة( بالتقدم مـرة أالـرى للجـائزة ذاهتـا ، وذلـك بإضـافة انتـاج علمـى  5ادلقرر كما جاء َب منوذج رقم 
 جديد اليقع عن نثٌن.

 .يشرتط َب األناث ادلنشورة أن يذكر فيها أمم جامعة دمنهور )أو فرد دمنهور مابقًا( َب عنوان ادلتلف 
 :  مكاف ة أعضاء جلنة التحكيم

  جنيــو )مخســمائة جنيــو( لفحــص رلمــع اإلنتــاج  611يســتحق كــع عضــو مــن أعضــاء جلــان حتكــيم اجلــوائز صــرف مكافــ ة قــدرىا
 عن تقييم اإلنتاج العلمي(. )بيانات الشيك ادلستحق  6العلمي ألي جائزة مقدمة للتحكيم ، وفقاً للنموذج رقم 

 القيمة ادلالية جلوائز اجلامعة : 
 جنيو )فق  مخسة وعشرون الف جنيو مصري ( ودرعاً بامم اجلائزة.  36111جائزة اجلامعة التقديرية نن  -2 
جنيو )فق  مخسة عشر ألف جنيو مصري( ودرعاً بامم اجلائزة وحضور متدتر على  26111جائزة اجلامعة للتميز العلمي نن  -3 

 نفقة اجلامعة إذا كان لو نث مقبول فيو. 
 جنيو )فق  عشرة آالف جنيو مصري( ودرعاً بامم اجلائزة.  21111جائزة اجلامعة للتشجيع العلمي نن  -4 
جائزة اجلامعة لألبطال الرياضيٌن من طالب جامعة دمنهور احلاصلٌن علـى ميـداليات ذىبيـة وفضـية وبرونزيـة ُب دورات االلعـاب -5 

  :حتدد قيمتها على النحو التايل العربية واإلقليمية والقارية والعادلية األودلبية
 

 قيمة اجلائزة البطوالت األودلبية
البطوالت الدولية 

 والقارية
 قيمة اجلائزة

البطوالت اسلية 
 والعربية

 اجلائزة

 درد اجلامعة ميدالية ذىبية )األول( جنيو 3111 ميدالية ذىبية )األول( جنيو 4111 )األول( ميدالية ذىبية

 شهادة تقدير ميدالية فضية )الثاىن( جنيو 2111 ميدالية فضية )الثاين( جنيو 3111 ميدالية فضية )الثاين(

 جنيو 2111 ميدالية برونزية )الثالث(
ميدالية برونزية 
 )الثالث(

 جنيو 611
ميدالية برونزية 
 )الثالث(

 شهادة تقدير
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دتــن  ىــذه اجلــائزة لكــع العــب عــن أعلــى إصلــاز  رياضــي حققــو الــالل العــام مصــحوبة بشــهادة تقــدير. ودلــرة واحــدة للعبــة -أ 
 الواحدة.

 يتم تعريف البطوالت طبقاً لالحتادات أو اذليئات الرياضية األودلبية و لذوى االحتياجات اخلاصة ادلنظمة ذلا.-ب 
 جنيو )فق  ألف جنيو مصري(. وشهادة تقدير. 2111جائزة اجلامعة ألوائع الرإي كليات جامعة دمنهور -6 
 جنيو )فق  ألفان جنيو مصري ( وشهادة تقدير.  3111جائزة اجلامعة للموظف ادلتميز -7 
 جنيو )فق  الف جنيو مصري ( وشهادة تقدير. 2111اجلامعة للعامع ادلتميز جائزة -8 
 ق لـو احلصـول علـى ايـو جـائزة االـرى بـنفس اإلنتـاج العلمـي إال إذا تقـدم ال إوز التقـدم لنيـع أي جـائزة مـن ىـذه اجلـوائز دلـن مـب

 بإنتاج علمي سلتلف. 
  .يقصد بلفظ االمتاذ ُب ىذا القرار االمتاذ العامع، األمتاذ ادلتفر  من أماتذة اجلامعة 
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الطة البعثات و تطبيقها وااليفاد عليها بغرض احلصول على الدرجات العلمية ادلختلفة وكذلك  تنفيذختتص االدارة ب        
قبول ادلن  والرتشي  عليها  وادلوافقة على من  االجازات الدرامية بغرض احلصول على الدرجة أو رتع ادلادة العلمية واهناء اجراءات 

 مفر السادة ادلعيدون وادلدرمون ادلساعدون للخارج .

 البعثاث :  -: أوالا 
 بشان تنظيم شئون البعثات واالجازات الدرامية وادلن   :2:6لسنة  223( من قانون 2مادة )

  الغرض من البعثة مواء أكان  داالع اجلمهورية العربية ادلتحدة أم الارجها ىو القيام بدرامات علمية أو فنية أو عملية أو احلصول 
 على متىع علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد  نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة 

 نىاع البعثاث :أ
 البعثات اخلارجية  -2
 البعثات الدااللية  -3
 راف ادلشرتكبعثات االش -4

 البعثت اخلاسجيت 

  ىى بعثة بغرض حصول ادلبعوث على الدرجة العلمية )ماجستًن ــــــــــ دكتوراة ( من إحدى اجلامعات االجنبية  باخلارج وذلك
للتخصصات النادرة واحلديثة والن ال تتوافر َب الوطن وتكون مدهتا أربع منوات متصلة دتد لعام الامس  رتب يصرف 

وتكون على نفقة البعثات ) نفقات السفر والدرامة واالقامة والت مٌن الط  ( وقد دتد الكثر من مخس منوات بدون  بالداالع
مرتب وبدون نفقات من البعثات أو اجلامعة ويكون ادلد لضرورة ملحة يوافق عليها ادلشرف االجن  وادلستشار الثقاَب وكذلك 

 ليا والبحوث .رللسى القسم والكلية ورللس الدرامات الع
 
 

 الذساسيتواملنح واالجاصاث  البعثاث( اداسة 3)
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   بشان تنظيم اجلامعات : 2:83  لسنة :5  من القانون  257مادة 
  إوز ايفاد ادلعيدين وادلدرمٌن ادلساعدين َب بعثات اىل اخلارج أو على من  أجنبية أو الرتاليص ذلم َب أجازات درامية  رتب أو 

لس الكلية أو ادلعهد بعد أالذ رأى رللس القسم ادلختص بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح رل
 وث باجلامعة  بحموافقة رللس الدرامات العليا والو 

 كيفية الرتش  على البعثة :

  العلمى وااليفاد بوزارة التعليم العاىل بتخصيص عدد من البعثات لكع جامعة ويتم  لإلشرافتقوم االدارة العامة
 سلاطبة اجلامعات لرتشي  التخصصات النادرة واحلديثة والن حتتاجها اجلامعات لعدم توافرىا بالوطن .

 ت ادلقرتحة ويتم عرض تقوم االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة باالطار كليات اجلامعة دلوافاهتا بالتخصصا
التخصصات ادلطروحة على رللس الدرامات العليا والبحوث باجلامعة ويتم بعد ذلك ارماذلا لالدارة العامة 

 للبعثات .
  التخصصات ادلطلوبة ويتم  إلقرارتقوم االدارة العامة للبعثات بعرض التخصصات على اللجان العلمية ادلختلفة

 تور وزير التعليم العاىل وارماذلا للجامعات .اعتمادىا من السيد االمتاذ الدك
 ترمع االدارة العامة للبعثات التخصصات الن ًب اقرارىا من قبع اللجان العلمية للجامعات 
   . تقوم االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة باالطار كليات اجلامعة بالتخصصات الن ًب اقرارىا 
 التخصصات طبقا للشروط الن حتددىا والالل ادلدة اسددة ويكون ذلك  تعلن االدارة العامة للبعثات عن

 باالطار اجلامعات . اً االليكرتوىن الدارة البعثات وايضبالصحف الرمسية وعن طريق االعالن على ادلوقع 
  الن ًب االتيارىا للتنبيو عليهم بالتوجو لالدارة العامة للبعثات  باألمساءترد للجامعة أمساء ادلرشحٌن وتبلغ الكليات

 المتكمال أوراقهم .
 

 قواعد عامة لالالتيار بٌن ادلرشحٌن :

 . احلصول على ادلاجستًن َب ختصص البعثة 
 .االقدم َب التعيٌن َب وظيفة مدرس مساعد 
 . التقدير العام االعلى َب الدرجة اجلامعية االوىل 
  . التقدير االعلى َب مادة التخصص ادلرتبطة بالبعثة 
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 : قواعد ادلفاضلة الالتيار ادلرشحٌن

 . قوة ادلشرود البحثى ومدى ت ثًنه 
 . احلصول على ادلاجستًن َب ختصص البعثة 
 . التقدير العام االعلى َب الدرجة اجلامعية االوىل 
 وضود .التقدير االعلى َب مادة أو مواد التخصص ادلرتب  بادل 
  .االقدم َب التعيٌن َب درجة مدرس مساعد 

 الشروط االمامية تكون طبقا للشروط ادلعلن عنها َب كع الطة من قبع االدارة العامة للبعثات :

 ( من من قانون 22أن يكون مصرى اجلنسية وحسن السًن والسلوك   مادة )بشان تنظيم  :2:6لسنة  223
 وادلن  شئون البعثات واالجازات الدرامية 

  أن  يكون مدرمًا مساعدًا أو باحثًا َب إحدى اجلهات ادلدرجة خبطة البعثات و أال تقع مدة الدمتو َب التعيٌن عن
 عامٌن .  

  أن يكون التقدير العام َب الدرجة اجلامعية االوىل  جيد جدًا على االقع وعلى تقدير شلتاز َب ادلادة ادلراد
 عثة التخصص فيها وادلرتبطة  وضود الب

 ( من قانون البعثات رقم 22( عامًاَب تاري  االعالن وفقًا للمادة )41أال يزيد من ادلتقدم عن )لسنة  223
2:6:  . 

  عند التقدم للبعثة عن  للدكتوراهبالوطن يشرتط اال تزيد مدة التسجيع  الدكتوراهاذا كان ادلتقدم مسجال لدرجة
 زيد مدة حصولو على ادلاجستًن عن عامٌن .فال ت للدكتوراهعام واحد واذا كان غًن مسجع 

 ( التويفع الدوىل أو 661امتيفاء ادلستوى اللغوى ادلطلوب)درجة َب  :8IBT ( درجة َب االتبار 7,6أو )
IELTS . عند التقدم للسفر 

 . أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو اعفى منها 
 : ٌبت وىى كاآلباالدارة العامة للبعثايستوَب الدارس االوراق ادلطلوبة 

 ) نتيجة أالتبار التويفع )ادلستوى اللغوى ادلطلوب 
 ) بيان معتمد بالدرجة اجلامعية االوىل ) التقدير العام َب التخرج 
  بيان بالتقديرات َب رتيع ادلواد ادلختلفة َب رتيع منوات الدرامة 
  شهادة معتمدة تثب  احلصول على درجة ادلاجستًن أو ما يعادذلا وملخص للرمالة 
  شهادة معتمدة بتاري  التسجيع لدرجة الدكتوراة بالوطن من جهة التسجيع 
 تقدًن ما يفيد ادلوقف من التجنيد 
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  امتمارة التقدم مستوفاة ومعتمدة وسلتومة 
 شهادة حسن مًن وملوك 

ـفاد ) الدولة ادلقرتحة الثقـــــــاَب بدولة االيـ وراق يتــــــــم ارمــــــــاذلا عن طريق االدارة العامة للبعثات اىل ادلكتببعد امتيــــــــــفاء اال -
 للدرامة ( حيث  اطب ادلكتب الثقاَب ادلصرى اجلامعة االجنبية للحجز للعضو .

بعد احلصول على حجز للطالب باحدى اجلامعات االجنبية يتم اختاذ اجراءات تنفيذ البعثة و يتم ذلك بعد موافاة االدارة  -
 : وراق االتيةباألالعامة للعالقات الثقافية باجلامعة 

  ماح على الس 22/8/3121مايفيد إيقاف التسجيع للدرجة العلمية طبقا دلوافقة اللجنة التنفيذية للبعثات َب
للمرش  على بعثة الارجية َب حالة تعثر درامتو َب اخلارج لظروف الارجة عن إرادتو العودة لتسجيلو االصلى َب 

 جامعتو ادلصرية طادلا مل نر متة أشهر على ايقاف القيد .
 موافقة االمن على السفر 
  رالصة القيادة الدولية للحامب االىلICDL 
  الطالب َب بعثة الارجية دلدة أربع منوات متصلة موافقة رللسى القسم والكلية على مفر 
  ) الكشف الط  )عرىب +اصلليزى 

  دارس دلدة ال المتصدار قرار بادلوافقة على مفرتنهى االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة االجراءات الالزمة
 االجن  توض  مدى تقدم الدارس .أربع منوات متصلة على ان تواَب اجلامعة بتقارير نصف منوية من ادلشرف 

  الكشف الط  ( للحصول  –موافقة االمن  –يتقدم الدارس للالدارة العامة للبعثات بالقاىرة لتقدًن ) قرار السفر
على الطاب الدعم ادلاىل وكذلك الطاب موجو اىل وزارة اخلارجية ادلصرية للحصول منها على الطاب موجة اىل 

على تاشًنة للسفر على أن يكون جواز مفر ادلبعوث صاا طوال مدة البعثة كما مفارة دولة االيفاد للحصول 
 نن  ادلبعوث الطاب موجة لشركة مصر للطًنان حلجز تذاكر الطًنان على أن يكون ذلك قبع الدرامة بامبوعٌن .

 مد البعثة اخلارجية : 

البعثة لعام الامس على نفقة البعثات على أن يستوَب  َب حالة عدم دتكن ادلبعوث من احلصول على درجة الدكتوراة فانو يتم مد
 -تية :اآلاألوراق ادلبعوث 

  الطلب ادلقدم من الدارس 
 تقرير درامى من ادلشرف االجن  يفيد ادلوافقة على ادلد 
  موافقة ادلستشار الثقاَب  كتب البعثة التعليمية التابع لو العضو 
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  موافقة رللسى القسم والكلية 

 مد البعثة اخلارجية بعد العام اخلامس :  

  يتم ادلد بعد العام اخلامس بنفس الشروط السابقة ولكن بدون مرتب على أن يتم العرض على رللس الدرامات
 العليا والبحوث 

  بعد مناقشة الرمالة و احلصول على الدرجة يعتمد مكتب البعثة التعليمية ادلصرية شهادة الدارس ويتم إالطار
 ة العامة للبعثات بذلك حن يتسىن للمبعوث معادلة الشهادة من اجمللس االعلى للجامعات .االدار 

  وعند عودتو للوطن يتوجة لالدارة العامة للبعثات للعودة من تاري  مناقشة الرمالة نن  ادلبعوث مهلة شهر
 دلعادلة شهادة ادلبعوث .لمجلس االعلى للجامعات لالبعثات  ويتم سلاطبةلتحرير إمتمارة مبعوث عائد 

  عند الت الر َب العودة عن ادلدة اسددة لو تقوم االدارة العامة للعالقات الثقافية  خاطبة الكلية دلوافاهتا   رات التاالًن
 َب العودة وذلك حن يتسىن لالدارة اختاذ الالزم.

 الت الر َب العودة : 

واخلاص بتنظيم شئون  :2:6( لسنة 223( من القانون )41ادلادة ) يتم  اختاذ اجراءات ايقاف مرتب ادلبعوث طبقا لنص
البعثات واالجازات الدرامية وادلن   على  عضو البعثة أو االجازة الدرامية أو ادلنحة أن يعود لوطنو الالل شهر على 

من أحكام أو جزاءات  االكثر من انتهاء درامتو وإال أوقف  صرف مرتبو مع عدم االالالل  ا تقضى بو القوانٌن واللوائ 
 .  أالرى  

 :التدريب العملى بعد احلصول على الدرجة  

إوز من  الدارس منة بدون مرتب للتدريب العملى تبدأ مباشرة بعد تاري  ادلناقشة بناًء على طلب الدارس على أال    
تتعدى ادلدة االرتالية م  منوات من تاري  مفر الدارس للبعثة ويعرض ادلوضود على رللس الدرامات العليا والبحوث 

 :  تيةاآل األوراقبعد امتيفاء 
  االجنبية أو ادلشرف االجن  يذكر احتياج الدارس للتدريب العملى وكذلك ادلوافقة على الطاب من اجلامعة

 امتضافتو للتدريب العملى 
  موافقة رللسى القسم والكلية 
  أن يكون ادلد ند أقصى عام 
  اال تتحمع اجلامعة اى نفقات للدارس 
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  اليصرف للدارس مرتب من الداالع او اخلارج 

 مدة االلتزام : 

اخلاص بتنظيم شئون البعثات  :2:6( لسنة 223( من القانون )42يلتزم الدارس بشرط الدمة اجلهة ادلوفدة طبقا لنص ادلادة )
 واالجازات الدرامية وادلن  وَب حالة االالالل هبذا الشرط يطالب العضو وضامنو بالنفقات 

الن أوفدتو أو أية جهة حكومية أالرى ترى احلاقو هبا باالتفاق مع ( :  يلتزم عضو البعثة أو االجازة الدرامية خبدمة اجلهة 42مادة )
( منوات 8اللجنة التنفيذية للبعثات دلدة حتسب على أماس منتٌن عن كع منة قضاىا َب البعثة أو االجازة وند أقصى قدره )

الدرامية أحكاما أالرى وإوز للجنة ( منوات لعضو االجازة الدرامية اال اذا تضمن  شروط البعثة أو االجازة 6لعضو البعثة و)
العليا للبعثات اعفاء عضو البعثة أو االجازة الدرامية أو ادلنحة من التزامو اذا دع  ضرورة قومية أو مصلحة وطنية اىل االفادة منو 

 َب جهة غًن حكومية .

 قواعد عامة : 

  ور عام على السفر مع حتملو تذاكر نكن للمبعوث احلصول على أجازة اعتيادية دلدة شهر منويا  رتب بعد مر
 الطًنان .

  نكن للمبعوث احلصول على أجازة نصف ادلدة دلرة واحدة الالل فرتة الدرامة بعد مرور عامٌن على االقع بشرط
 موافقة ادلشرف االجن  وادلكتب الثقاَب وكذلك اللجنة التنفيذية للبعثات .

 . نكن للمبعوث احلصول على أجازة مرضية 
  لعضو البعثة احلكومية حضور متدتر ببحث مقبول .إوز 
 . ال إوز تغيًن نود البعثة أو اجلامعة االجنبية أو ادلشرف االجن  اال  وافقة اللجنة التنفيذية للبعثات 

 

ًب ادلوافقة على تعويئ العضو ادلرش  بصفة أمامية على بعثة الارجية ولو حق تنفيذ البعثة والذى أوشك على  
 : تيةبالشروط اآلاحلصول على الدكتوراة من أرض الوطن  همة علمية دلدة تسعة أشهر 

  تعيينو َب وظيفة مدرس 
  موافقة اجلهة ادلوفدة 
 لتعويئ قبع انتهاء مدة تنفيذ البعثة ادلرش  عليها التقدم لالدارة العامة للبعثات بطلب ا 
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 إنهاء البعثت : 
اخلاص بتنظيم شئون البعثات واالجازات  :2:6( لسنة 223( من القانون )44يتم اختاذ اجراءات اهناء البعثة طبقا لنص ادلادة )

 الدرامية وادلن  : 

(  41-:3-38-36-34  للجنة التنفيذية أن تقرر إهناء بعثة أو أجازة درامية أو منحة كع عضو  الف أحكام  احدى ادلواد )
 .( 42-36ادلنحة إذا الالف ادلادة )كما أن ذلا أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو ادلرتبات الن صرف  لو َب االجازة أو 

 : مطالبة العضو وضامنو بالنفقات 

تطالب االدارة العامة للبعثات عضو البعثة وضامنو بالنفقات الن صرف  لو بالداالع واخلارج إذا الالف ادلواد                    
 ( من قانون تنظيم اجلامعات .36-42)

 البعثت الذاخليت 
دتن  للدارس بغرض احلصول على الدكتوراة من الوطن ويكون السفر فيها دلدة عام قابع للتجديد لعام أالر بعد                 

 .موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات 

 :  كيفية الرتش 

 . ختطر االدارة العامة للبعثات اجلامعة بعدد البعثات ادلخصص للجامعة منويا 
  يتم عرض اخلطة اجلديدة على رللس الدرامات العليا والبحوث لتحديد االعداد ادلخصصة لكع كلية 
  يتم االطار الكليات بالعدد ادلخصص ذلا 
 ( مرش  على التخصص الواحد أحدمها أمامى وأالر احتياطى بعد موافقة رلالس االقسام 3ترش  الكلية عدد )

شي  الواردة من االدارة العامة للبعثات وطبقا لقواعد ادلفاضلة ورللس الكلية شلن تنطبق عليهم شروط الرت 
 ادلعمول هبا . 

  ترمع الرتشيحات اىل اجلامعة دلراجعـــــتها وتعرض على رلـــــلس الدرامات العلـــــــــيا والبحوث ويتم اعتمــــــــاد
 رئيس اجلامعة . الرتشـــــــــي  من الســـــــــــــــــــــــيد االمتاذالدكتور /

  ختطر االدارة العامة للبعثات ب مساء ادلرشحٌن وكذلك ختطر الكليات للتنبيو على ادلرشحٌن باحلضور لالدارة العامة
 لالشراف العلمى وااليفاد بالقاىرة لتقدًن اوراقهم واحلصول على موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات .
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  قواعد عامة لالالتيار بٌن ادلرشحٌن: 

 يكون ادلرش  حاصال على درجة ادلاجستًن أو ما يعادذلا ويشغع وظيفة مدرس مساعد  أن 
  أن يكون مسجال لدرجة الدكتوراة 
 . أال يكون قد أمضى على التسجيع مدة ثالث منوات َب تاري  اعالن البعثات 

  : االوراق ادلطلوبة 

   الطلب ادلقدم من الدارس 
   موافقة رللسى القسم والكلية على الرتشي 
 . امتمارة بيانات عضو بعثة دااللية موضحا هبا التخصص العام والدقيق وتاري  التسجيع للدكتوراة 

 
 :  امتيفاء االوراق التاليةحيق لعضو البعثة الدااللية السفر للخارج دلدة عام قابع للتجديد لعام أالر بعد 

 للدرامة باحدى اجلامعات االجنبية والن تقبلها البعثات .احلصول على حجز مكان  -2
 احلصول على ادلستوى اللغوى ادلطلوب الذى حتدده البعثات حسب الدولة ادلراد السفر اليها . -3
 احلصول على الرالصة الدولية لقيادة الكمبيوتر . -4
 موافقة السيد أ.د/ ادلشرف االجن  على رعاية العضو باخلارج. -5
 القسم والكلية على مفر العضو .موافقة رللسى  -6
 تقرير من السيد أ.د/ ادلشرف ادلصرى يفيد حاجة العضو للسفر والطة درامة العضو باخلارج . -7
 موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث . -8
 موافقة السيد أ.د/ رئيس اجلامعة على السفر . -9
 جراءات مفر العضو للخارج .سلاطبة االدارة العامة للبعثات الهناء إ -:

 . ًيعامع عضو البعثة الدااللية َب حالة السفر معاملة عضو البعثة اخلارجية ماليا 

 مذ البعثت الذاخليت :  

  وافقة كع من :يتم ادلوافقة على البعثة الدااللية دلدة عام قابع للتجديد دلدة أربع منوات أالرى 

 االمتاذ ادلشرف ) تقرير درامى معتمد ( . -2
 وافقة رللسى القسم والكلية  . م -3
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 موافقة السيدأ.د/نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث . -4
 موافقة السيد أ.د/ رئيس اجلامعة . -5
 موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات . -6

م تنتهى البعثة الدااللية  ناقشة الرمالة ويتسلم عضو البعثة الدااللية العمع بالكلية َب اليوم التاىل دلناقشة الرمالة أما َب حالة عد
 ادلناقشة يتسلم عضو البعثة الدااللية العمع بالكلية َب اليوم التاىل النتهاء العام اخلامس من تاري  تسجيلو لدرجة الدكتوراة . 

 7::41/22/2جنة التنفيذية للبعثات َب قرار الل  

ادلوافقة على إمقاط فرتة رعاية الطفع من مدة البعثة الدااللية واعتبارىا من االمباب القانونية الن جتيز إمقاط فرتة من 
 التسجيع وتطبق كمبدأ عام وبالنسبة لصرف سلصصات البعثة فيتوقف أثناء االجازة . 

 37/8/3116َب  قرار اللجنة التنفيذية للبعثات  

 مدة اجلزء اخلارجى للبعثة الدااللية ىى عام قابع للتجديد عام آالر . 
 

 االششاف املشرتك  تعثب 
ىى بعثة دلدة مخس منوات تبدأ من تاري  التسجيع وتنتهى َب اليوم التاىل النتهاء مدة مخس منوات من تاري  التسجيع أو 

فيذية للبعثات وتنقسم البعثة نويتم التفر  والقيام بالبعثة اعتبارًا من تاري  اعتماد اللجنة التاحلصول على الدكتوراة أيهما أقرب تار ًا 
 واجلامعة االجنبية اىل جزئٌن الارجى ودااللى على أن حيصع الطالب على الدكتوراة من الداالع ويشرتط فت  قناة علمية بٌن اجلامعة

وأن يتم االتفاق بٌن ادلشرف األجن  وادلشرف ادلصرى على الطة البحث ويوفد الدارس للخارج الهناء اجلزء العملى من رمالتة دلدة 
لمية الدولية للمد عام قابع للتجديد لعام أالر وتشرتط اللجنة  التنفيذية للبعثات أن يقوم الدارس بنشر نث بإحدى الدوريات الع

 .للعام الثاىن 
 
 يفية الرتش  لبعثة االشراف ادلشرتك : ك 

 . ختطر االدارة العامة للبعثات اجلامعة بعدد البعثات ادلخصص للجامعة منويا 
  يتم عرض اخلطة اجلديدة على رللس الدرامات العليا والبحوث لتحديد االعداد ادلخصصة لكع كلية 
  يتم االطار الكليات بالعدد ادلخصص ذلا لإلعالن عن ىذه البعثات لفت  باب الرتشي  للسادة ادلدرمٌن

 ادلساعدين ادلستوفٌن لشروط الرتشي  الواردة من البعثات . 
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 ( مرش  على التخصص الواحد أحدمها أمامى وأالر احتياطى بعد موافقة رلالس االقسام 3ترش  الكلية عدد )
ن تنطبق عليهم شروط الرتشي  الواردة من االدارة العامة للبعثات وطبقا لقواعد ادلفاضلة ورللس الكلية شل
 ادلعمول هبا . 

  ترمع الرتشيحات اىل اجلامعة دلراجعـــــتها وتعرض على رلـــــلس الدرامات العلـــــــــيا والبحوث ويتم اعتمــــــــاد
 الدكتور / رئيس اجلامعة . ــــيد االمتاذالرتشـــــــــي  من الســـــــــــــــــــ

  ختطر االدارة العامة للبعثات ب مساء ادلرشحٌن وكذلك ختطر الكليات للتنبيو على ادلرشحٌن باحلضور لالدارة العامة
 لالشراف العلمى وااليفاد بالقاىرة لتقدًن اوراقهم واحلصول على موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات .

  : الشروط االمامية للتقدم للبعثة 

 . أن يكون ادلرش  حاصاًل على درجة ادلاجستًن ويشغع وظيفة مدرس مساعد 
 ( عاماً َب تاري  االعالن .46أال يزيد من ادلتقدم عن ) 
 العام للدرجة اجلامعية االوىل جيد جداً على االقع . أن يكون التقدير 
  وأال يكون قد مضى على التسجيع أكثر من ثالث منوات َب تاري   الدكتوراهأن يكون ادلتقدم مسجاًل لدرجة

َب اجلامعات ادلصرية ) اخلمس منوات للحصول على  الدكتوراهاالعالن مع مراعاة ما يطبق للحصول على 
 الدرجة ( .

   اجتياز ادلستوى اللغوى ادلطلوب التويفع الدوىلInternational Tofel .  
 

  االوراق ادلطلوبة: 

 ادلقدم من الدارس  .الطلب  -2
 موافقة رللسى القسم والكلية على ترشي  الدارس . -3
إصلليزى ( عضو بعثة إشراف مشرتك موضحًا هبا التخصص العام والتخصص الدقيق 3عرىب + 3(امتمارة بيانات )5عدد ) -4

 وتاري  التسجيع للدكتوراة .
 ما يفيد احلصول على التويفع الدوىل .  -5
 (.ICDLية لقيادة الكمبيوتر )احلصول على الرالصة  الدول -6
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 : قواعد ادلفاضلة ادلعمول هبا لالالتيار بٌن ادلرشحٌن ادلتقدمٌن لبعثات االشراف ادلشرتك 

 . أن يكون مسجالً لدرجة الكتوراة 
  . يفضع االقدم َب احلصول على درجة ادلاجستًن 
 . يفضع االقدم َب التخرج 
  التخرج .يفضع احلاصع على التقدير األعلى َب منة 
  .يفضع احلاصع على التقدير األعلى َب مادة التخصص 
 . ًَب حالة التساوى يتم االتيار األك  منا 
  اه منامباً َب حالة التساوى بعد ذلك يفوض السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة أو من يفوضو لرتشي  من ير.  

االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة وختطر الكلية بادلوافقة للتنبيو على  ترمع الرتشيحات لالدارة العامة للبعثات بعد موافقة السيد 
 ادلرشيحن المتيفاء أوراق الرتشي  وتقدنها ب نفسهم لالدارة العامة للبعثات للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية .

 فتح القناة العلميت :  

دى اجلامعات االجنبية ادلعرتف بدرجتها العلمية الن يوجد هبا التخصص يقوم ادلرش  لبعثة االشراف ادلشرتك  راملة إح              
فة اىل احلصول على اتفاق مع أمتاذ أجن  ليكون ادلشرف على رمالة الدكتوراة اوضود درامتو وختصصو الدقيق باإلضادلرتب   

 دلشرف ادلصرى .وذلك الالل ادلدة اسددة لتنفيذ البعثة وإب أن تكون مرامالت ادلرش  موقعو من ا
 يقوم ادلرش  بإحطار ادلشرف ادلصرى األمامى  ا ًب التوصع إليو من موافقات مبدئية . -
وان البحث وامم ـــوافقة موضحًا هبا عنــــيقوم ادلشرف ادلصرى األمامى بإالتصال بادلشرف األجن  للحصول على ادل -

 الدارس .
بو ماًب االتفاق عليو مع ادلشرف االجن  من الطة البحث وعنوانو  يقوم ادلشرف ادلصرى االمامى بإعداد الطاب موضحاً  -

 وتوقيع ادلشرف األجن  على اخلطة .
يتقدم ادلرش  بطلب لكع من رللس القسم ورللس الكلية للموافقة على إضافة ادلشرف االجن  على الرمالة ويعرض األمر  -

ليا والبحوث للموافقة وإعادة التشكيع وإضافة ادلشرف االجن  السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات الع
 على الرمالة .

يتقدم ادلرش  بطلب لكع من رللس القسم ورللس الكلية للموافقة على فت  قناة علمية بٌن اجلامعة متمثلة َب القسم  -
امم ادلشرف  –اجلامعة االجنبية امم  –والكلية اخلاصة بادلرش  واجلامعة االجنبية موضحًا بو   امم الكلية االجنبية 

تاري  التسجيع للدكتوراة  –عنوان الرمالة باللغتٌن العربية واالصلليزية  –موافقة ادلشرف االجن   –االجن  وصفتو العلمية  
التخصص الدقيق ، مع مراعاة أن يكون ختصص ادلشرف ادلصرى االمامى وختصص ادلشرف االجن   –التخصص العام  –

 نفس التخصص الدقيق للطالب .موافقاً ل
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يرفع االمر للعرض على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث و السيد االمتاذ الدكتور /  -
 رئيس اجلامعة للموافقة على فت  القناة العلمية .

 .العلمية وأمساء السادة ادلشرفٌن شاء القناة يتم سلاطبة االدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العاىل بإن -

  : االوراق ادلطلوب تقدنها لالدارة العامة لالشراف العلمى وااليفاد 

موافقة السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة على فت  القناة العلمية بٌن اجلامعة ادلصرية واجلامعة االجنبية موضحاً  -2
جهة  –تاري  التسجيع للدكتوراة  –عنوان البحث  –ادلشرف االجن   –االمامى ادلشرف ادلصرى  -هبا)امم الدارس

 التسجيع ( على أن يكون ذلك معتمداً من اجلامعة .
 إفادة أن الدارس غًن مرش  على بعثة أو منحة أالرى ) معتمدة من اجلامعة ( . -3
 دة من الكلية (.أصع + صورة من الطة تفصيلية للدرامة باللغة العربية واالصلليزية ) معتم -4
 بيان باجلزء الذى ميدرس داالع والارج الوطن ) معتمد من الكلية (. -5
 أصع + صورتٌن من موافقة ادلشرف االجن  موجهة للمشرف ادلصرى موضحاً هبا عنوان الطة البحث وامم الدارس . -6
ها )معتمدة من ــحث وعنوانن  على الطة البـــــالطاب من ادلشرف ادلصرى االمامى ب نو ًب االتفاق مع ادلشرف االج -7

 الكلية (.
( امتمارة بيانات مستوفاة ومعتمدة وسلتومة باللغة العربية واالصلليزية موضحًا هبا الشهادات الن ًب احلصول عليها 3عدد ) -8

 وتقديراهتا )أصع وصورة ( .
 أصع +صورة من شهادة اللغة للدولة ادلوفد ذلا الدارس . -9
 موافقة االمن على السفر . -:
 هادة اخلدمة العسكرية أو صورة معتمدة منها .ش  -21
 ملف. 3( صور شخصية  + 4عدد )  -22
 امتيفاء التعهدات ادلالية باالدارة العامة للبعثات بالقاىرة .  -23

 . بالنسبة للمسافرين اىل فرنسا عليهم احضار الطة البحث وامتمارتى بيانات باللغتٌن العربية والفرنسية 
  اىل االدارة العامة لالشراف العلمى وااليفاد بالقاىرة العتمادىا من اللجنة التنفيذية للبعثات .يقوم ادلرش  بتقدًن أوراقو 
  بعد ادلوافقة على اعتماد الرتشي  لبعثة إشراف مشرتك دلدة عام قابع للتجديد من تاري  اعتماد اللجنة التنفيذية وند

 ٌن السفر الهناء اجلزء اخلارجى .التفر  بالداالع حلأقصى مخس منوات من تاري  التسجيع للدكتوراة على ان يبدأ 
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   كيفية احلصول على التفر : 

نن  التفر  للبعثة بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على اعتماد الرتشي  بعد التقدم باالوراق مستكملة للعرض                   
 واالعتماد ويتقدم العضو بطلب اىل الكلية مرفق بو ادلوافقة للحصول على التفر  ويرفع للموافقة من اجلامعة .

 
  شروط عامة للرتش  : 

  االشراف ادلشرتك احلصول على اتفاق مع امتاذ أجن  َب إحدى اجلامعات االجنبية إب على ادلرش  لبعثة
 ادلعرتف بدرجتها العلمية وامتكمال االوراق الالل متة أشهر من تاري  ادلوافقة على الرتشي  .

 . ال إوز تغيًن التخصص الدقيق بعد الرتشي  وإال ترتب على ذلك إلغاء البعثة 
 صرى االمامى بدرجة أمتاذ .إب أن يكون ادلشرف ادل 
 . إب أن يكون ادلشرف الرئيسى االجن  بدرجة أمتاذ مشارك 

 مفر عضو بعثة االشراف ادلشرتك لقضاء اجلزء اخلارجى من البعثة :  
  يتم اختاذ إجراءات مفر العضو بعد مرور عام على االقع من تاري  اعتماد الرتشي  يقضيو العضو َب العمع باجلزء الدااللى

 ستكمع ما يقرتحو ادلشرفان ادلصرى واالجن  .وي
   ( : 3فقرة ) 39/21/3119قرار اللجنة التنفيذية الصادر َب 

ادلوافقة على امتمرار بقاء عضو بعثة االشراف ادلشرتك او البعثة الدااللية باخلارج بعد انقضاء ادلدة ادلقررة لو                
 تسجيع و وافقة اجلهة ادلوفدة . نفقتة اخلاصة على أال يتجاوز اخلمس منوات من تاري  الالمتكمال رتع ادلادة العلمية على 

 
 االوراق ادلطلوبة لسفر عضو بعثة االشراف ادلشرتك :  

 للخطة الزمنية . اً تقرير درامى من ادلشرف ادلصرى يوض  ما اصلزه الدارس بالداالع وما موف يقوم بو باخلارج طبق -2
 ادلصرى على السفر . موافقة أ.د/ ادلشرف -3
 جن  على امتقبال الدارس .ألموافقة أ.د/ ادلشرف ا -4
 موافقة رللسى القسم والكلية على السفر . -5
 موافقة االمن على السفر .  -6

متاذ الدكتور / رئيس *يعرض االمر على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدامات العليا والبحوث ويرفع للسيد األ
 للموافقة . اجلامعة
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 سفش االستار املششف ملتابعت عضى بعثت االششاف املشرتك : 

 22/6/3113قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر َب 
  

  يتم مفر االمتاذ ادلشرف ادلصرى للعضو باخلارج بعد مضى متة أشهر على األقع من تاري  بدء اجلزء اخلارجى دلتابعة
الباقية كى يتمكن الدارس من االنتهاء ال امج َب ادلواعيد اسددة مع إحاطة ادلكتب الثقاَب ماًب اصلازة وادلتوقع َب ادلدة 

 علماً  ا ًب .
  حددت االدارة العامة لالشراف العلمى وااليفاد بوزارة التعليم العاىل ب ن تكون مدة مفر االماتذة ادلشرفٌن ادلصريٌن

م خبالف يومى السفر ، أما بالنسبة لدول الغرب والشرق االقصى تكون للخارج وفقًا لنظام االشراف ادلشرتك مخسة أيا
 ادلدة مبعة أيام خبالف يومى السفر والعودة )مع مراعاة أيام العمع من االثنٌن اىل اجلمعة (.

 االوراق ادلطلوبة لسفر ادلشرف ادلصرى  : 

 الدعوة الالل شهرى يوليو وأغسطس .دعوة ادلشرف االجن  للمشرف ادلصرى مع حتديد ادلوعد على أال تكون  -2
 موافقة رللسى القسم والكلية على السفر . -3
 موافقة االمن على السفر . -4

  يعرض االمر على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة ورفع ادلوضود للسيد
 االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة للموافقة .

 ة االدارة العامة لالشراف العلمى وااليفاد بوزارة التعليم العاىل الختاذ باقى االجراءات واصدار القرار الوزارى يتم سلاطب
 حيث تتحمع وزارة التعليم العاىل تذاكر السفر وبدل السفر ادلقرر .

  بسفر السيد أ.د/ ادلشرف بعد صدور القرار الوزارى يتم اصدار قرار من السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة واخلاص
 ادلصرى للخارج .

 . يقوم ادلشرف ادلصرى بتقدًن تقرير عن ادلهمة الن قام هبا عند عودتو ليعرض على رللس الدرامات العليا والبحوث 
 حضىس املششف االجنىب لعضى بعثت االششاف املشرتك :  

  حتدد زيارة ادلشرف االجن  قبع أو َب بداية اجلزء الدااللى للتخطي  للجزئٌن الدااللى واخلارجى ووضع جدول
زمىن دلتابعة تقدم العضو َب البحث ويتم حتديد الدرامات التكميلية ادلطلوبة للعضو قبع السفر وحتديد العينات 

على العضو االطالد عليها قبع السفر واالتفاق كذلك والبيانات ادلطلوب جتميعها وادلراجع العلمية الن يتعٌن 



 

 

  

 

 

 

 

 80الصفحة  إلاداسة العامت للعالقاث الثقافُت 

 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

على كافة النقاط واالمكانيات الن ميلتزم ادلشرف االجن  بتوفًنىا للعضو بعد السفر من حيث ادلعامع 
واالجهزة والتصاري  والرتااليص الالزمة مع حتديد التزاماتو جتاه العضو وحتميلو مسئولية االشراف بشكع جدى 

قيع برتوكول القناة العلمية بٌن كع من ادلشرف ادلصرى وادلشرف االجنبىى زلددًا بو الطة زمنية على العضو وتو 
الصلاز اجلزء الدااللى واخلارجى ومكونات كع جزء وباقى التفاصيع ادلذكورة مع االلتزام ببنود الالئحة ادلالية 

 للبعثات وقواعد نظام االشراف ادلشرتك .
 رف َب بداية البعثة دلناقشة الطة نث الدارس أثناء اجلزء الدااللى قبع السفر ،  يتم حتديد مواعيد زيارة ادلش

الة حيث يستمر اىتمام ادلشرف االجن  بادلبعوث عند السفر للخارج وطوال مدة ـــكذلك عند مناقشة الرم
 البعثة .

 االوراق ادلطلوبة :  

 . شرف الرئيسى ادلصرى للمشرف االجن الطاب الدعوة ادلوجو من ادل -2
 الطاب قبول الدعوة وادلوافقة على احلضور من ادلشرف االجن  مع حتديد ادلوعد ادلنامب . -3
 موافقة رللسى القسم والكلية على حضور ادلشرف االجن  . -4
موافقة السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث وكذلك موافقة السيد االمتاذ الدكتور /  -5

 امعة .رئيس اجل
 موافقة االمن . -6

  يتم سلاطبة االدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العاىل دلن  ادلشرف االجن  ) تذكرة السفر ومصروفات اجليب
 الالل فرتة إقامتو َب الزيارة ( . 

 اخلاصت ببعثاث االششاف املشرتك : للبعثاث وقشاساث اللجنت التنفيزيت 
  6::33/21/2القرار الصادر َب : 

للدرامة أو جلمع ادلادة العلمية ىى منتٌن وأن احلد االقصى لبعثة االشراف ادلشرتك أو البعثة الدااللية عند مفر أى منهم للخارج    
 امتمرار العضو بعد ىذه ادلدة باخلارج ألى غرض آالر يكون  وافقة اجلهة ادلوفدة ودون حتمع البعثات ألى أعباء مالية    

  7::38/7/2القرار الصادر َب  : 

   اعتبار مرافقة الزوج ضمن احلاالت الن إوز فيها إمقاط فرتة من التسجيع  . 
 



 

 

  

 

 

 

 

 81الصفحة  إلاداسة العامت للعالقاث الثقافُت 

 قطاع الذساظاث العلُا والبحىث حامعت دمنهىس 

  7::41/22/2القرار الصادر َب  : 

تطبق    إمقاط فرتة أجازة رعاية الطفع من مدة البعثة الدااللية واعتبارىا من االمباب القانونية الن جتيز إمقاط فرتة من التسجيع و 
 كمبدأ عام وبالنسبة لصرف سلصصات البعثة فيتوقف أثناء االجازة  .

  5/5/3111القرار الصادر َب  : 

 ادلوافقة على أنو َب حالة إجراء تعديع جوىرى َب موضود الرمالة بالنسبة لعضو البعثة الدااللية أو عضو بعثة االشراف ادلشرتك يتم 
 رة الرتشي  ويطبق كمبدأ عام  .االبقاء على تاري   التسجيع الثاب   ذك

  38/7/3111القرار الصادر َب  : 

  كمبدأ عام أن يكون حتمع البعثات للنفقات َب حدود متدتر واحد مواء داالع أو الارج مقر الدرامة أو مهمة علمية وختطر 
 ادلكاتب الثقافية بذلك   . 

  38/4/3118قرار اللجنة التنفيذية العليا للبعثات اخلارجية َب  : 

  حتديد مدة االيفاد  ا ال إاوز األربع منوات ب ى حال من االحوال بالنسبة ب ى حال من االحوال بالنسبة للمبعوثٌن احلاصلٌن على 
االمر طبقًا لطلب ادلستشار الثقاَب واالمتاذ ادلشرف وتعرض  ادلاجستًن وبالنسبة للمعيدين فينظر َب أمر ادلد بعد العام الرابع إذا لزم 

 منوات   .  6كع حالة على حده وند أقصى 
 

  8/8/3119القرار الصادر َب : 

  عدم تغيًن ادلشرفٌن إال مرة واحدة فق  الالل مدة االيفاد لالمباب التالية :
   مرض أو وفاة أحد ادلشرفٌن ـــــــ االمتقالة من اجلامعة ــــــــ االنتقال أو االعارة اىل جامعة أالرى َب بلد أالر ــــــــــ

 ى مبب من االمباب ألعدم حصول العضو على ت شًنة الدولة ادلوفد اليها 

 ك بعنوان الرمالة والطة البحث الن ًب التنبيو على االماتذة ادلشرفٌن بتحمع مسئولية االشراف بشكع جدى مع التمس
 االتفاق عليها بٌن ادلشرفٌن قبع الرتشي  لتحقيق أقصى امتثمار للوق  ادلتاح  .

  مع ضرورة مراعاة االتى عند االتيار ادلشرف إالطار ادلكاتب الثقافية لتقوم بدورىا َب إبال  ادلشرفٌن االجانب بذلك
 :  االجن 
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 (  Senior Lecture( أو )  Prof( أو أمتاذ )  Associate Profأمتاذ مشارك ) أن يكون ادلشرف االجن    -2
 أن يكون ادلشرفٌن االمامٌن ادلشاركٌن َب فت  القناة العلمية َب من منامب وليس على وشك االحالة للمعاش .  -3
ون مغاىل فيها ولالدارة العامة لالشراف يتم حتديد قيمة مصروفات االناث ادلطلوبة قبع السفر حيث أهنا َب بعئ االحيان يك  -4

و العلمى وااليفاد احلق َب إلغاء البعثة إذا تبٌن عدم التزام ادلشرفٌن بال وتوكول ادلوقع بٌن ادلشرف ادلصرى وادلشرف االجن  حيث أن
  ثابة تعاقد ملزم للطرفٌن لتنفيذ ما جاء ببنوده وما ًب االتفاق عليو مسبقاً .  

والذى أكد قرار اللجنة التنفيذية َب  22/6/3113( للجنة العليا ولستها ادلنعقدة َب 642قرار رقم ) 
 على االلتزام بو :  8/8/3119

   االتيار ادلشرف االجن   عرفة ادلشرف ادلصرى ويشرتط أن يكون أكادنيًا متخصصًا َب نقطة نث العضو وأن يتوىل
 ادلشرف ادلصرى بنفسو االتفاق معو . 

  بٌن كع ادلشرف ادلصرى واالجن  على موضود البحث والت كيد من جانب ادلشرف االجن  على توافر االتفاق
 االمكانيات الالزمة لدرامة العضو باخلارج .

  حتديد زيارة ادلشرف االجن  قبع أو َب بداية اجلزء الدااللى للتخطي  للجزئٌن الدااللى واخلارجى و وضع جدول زمىن
  البحث ويتم حتديد الدرامات التكميلية ادلطلوبة للعضو قبع السفر.دلتابعة تقدم العضو َب

  يتم اختاذ إجراءات مفر العضو بعد مرور عام على االقع من تاري  اعتماد الرتشي  يقضيو العضو َب العمع باجلزء الدااللى
 ويستكمع ما يقرتحو ادلشرفان ادلصرى واالجن  من متطلبات السفر .

 فر السيد االمتاذ ادلشرف ادلصرى للعضو باخلارج بعد مضى متة أشهر على األقع من تاري  بدء يتم اختاذ إجراءات م
اجلزء اخلارجى دلتابعة ماًب اصلازة وادلتوقع َب ادلدة الباقية كى يتمكن الدارس من االنتهاء ال امج َب ادلواعيد اسددة مع 

 إحاطة ادلكتب الثقاَب علماً  ا ًب .
  الر آمن حق عضو البعثة الدااللية وعضو بعثة االشراف ادلشرتك السفر للخارج دلدة عام قابع للتجديد لعام. 

 :  39/21/3119القرار الصادر َب  

ادلوافقة على تغيًن نود االيفاد االصلى من بعثة االشراف ادلشرتك أو البعثة الدااللية وحتويلها الجازة درامية للحصول على  أواًل :
 وَب ىذه احلالة يشرتط موافقة اجلهة االجنبية ادلاضلة على الشروط االتية :   ماىل الارجى   دعمالدكتوراة من اخلارج 

 هة ادلاضلة وادلشرفٌن ادلصريٌن اد وسلرجات البحث الالل االجازة الدرامية مع اجلمراعاة حقوق النشر وبراءة االالرت  -2
 موافقة احلهة ادلوفدة وموافقة ادلشرف ادلصرى مع حفظ حقو َب كتابة امسو على رمالة الدكتوراة . -3
 عاة ان كتابة التمويع كان من الالل البعثة ادلصرية .اعند نشر البحوث َب اجملاالت العلمية مر  -4
 تابة امم اجلهة ادلوفدة للمبعوث وانب اجلامعة الن يدرس هبا باخلارج . ك -5
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ادلوافقة على امتمرار بقاء عضو بعثة االشراف ادلشرتك أو البعثة الدااللية باخلارج بعد انتهاء ادلدة ادلقررة لو المتكمال رتع ثانيًا : 
 ادلادة العلمية على نفقتو اخلاصة على أال يتجاوز اخلمس منوات من تارخ التسجيع و وافقة احلهة ادلوفدة . 

  5/5/3121*القرار الصادر َب  

قة َب حالة طلب عضو بعثة االشراف ادلشرتك أو البعثة الدااللية ادلد باخلارج المتكمال أناثو بعد انتهاء ادلدة الكلية للبعثة ادلواف  
)مخس منوات من تاري  التسجيع ( تنتهى بعثتو ونن  أجازة درامية على مصدر دتويع الارجى وبدون مرتبات من البعثات وند 

 .   سجيع و وافقة اجلهة ادلوفدة وبشرط احلصول على الدكتوراة بالوطن أقصى م  منوات من تاري  الت
واخلاص بتنظيم شئون البعثات واالجازات  :2:6لسنة  223ادلواد ادلنظمة للبعثات من القانون رقم  

 الدرامية وادلن  : 

 ( : 34مادة )
علىى عضو البعثة أن يتم بعثتو َب ادلدة ادلقررة ذلا وأن يواظب على حضور الدرامة او التمرين وأن يكون زلمود السًنة زلافظاً        

 على مسعة بالده وأن حيرتم تقاليد البالد الن يوفد إليها .
 ( : 35مادة )
الت كد من أن العضو قد قام بدرامتو على وجو مرٍض ، ولوزير الرتبية  للجنة التنفيذية أن تقرر بصفة امتثنائية مد مدة البعثة بعد     

 مد البعثة َب حدود ثالثة أشهر بشرط أال يكون ذلك مسبوقاً  د أالر إذا وجدت أمباب ت ر ذلك . والتعليم التنفيذى 
 ( : 36مادة )
حيظر على عضو البعثة أو ادلنحة أو ادلوظف ادلوفد َب أجازة درامية الزواج من أجنبية أو أجن  َب الالل مدة البعثة أو ادلنحة أو     

 االجازة الدرامية .
 (  : 37مادة )
ى أنو إذا كان ىذا العمع ال إوز لعضو البعثة أو ادلنحة أو االجازة الدرامية أن يباشر أى عمع بقصد الرب  الالل مدة البعثة عل   

مرتبطًا  وضود بعثتو وال يتثر َب مًن درامتو جاز لرئيس اللجنة التنفيذية للبعثات َب االقليم بعد أالذ رأى مدير مكتب البعثة 
لك ادلختص أو ادلشرف على البعثة واجلهة ادلوفدة أن ي ذن لو َب مزاولتو على أن يستقطع من رتلة مرتباتو نصف صاَب رنو من ذ

 العمع . 
 ( : 38مادة )
زة ال إوز تغيًن نود البعثة أو منهجها إال  وافقة اللجنة التنفيذية للبعثات َب االقليم واجلهة ادلوفدة ويتبع ذلك بالنسبة اىل االجا     

 الدرامية و ادلنحة .
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 (  : 39مادة )
ادلوفدة أن تقرر إهناء بعثة العضو الذى يتض  من التقارير الواردة عنو أن بعد االذ رأى اجلهة للجنة التنفيذية للبعثات              

يومًا من تاري  إبالغو بو  26حالتو تنبئ بعدم إمكانو حتقيق الغرض ادلقصود من البعثة ، وللعضو أن يتظلم من ىذا القرار الالل 
هائية ويتبع ذلك بالنسبة إىل أعضاء االجازات الدرامية ــنلم بصفة ــليا للبعثات الذى يفصع َب التظـــبرقيًا اىل رئيس اللجنة الع

 والبعثات وادلن  . 
 (  : :3مادة )
ال إوز لعضو البعثة أو االجازة الدرامية أو ادلنحة أن يرتك مقر درامتو أو أن تستبدل بادلعهد أو اجلهة ادلوفدة اليها معهداً            

البعثة ادلختص ، ولعضو البعثة الن ال تقع مدهتا عن ثالث منوات أن يعود اىل وطنو مرة أو جهة أالرى إال بعد موافقة مدير مكتب 
 واحدة لقضاء عطلتو الصيفية بشرط أن يكون قد أمضى منتٌن دراميتٌن على االقع منذ بدء البعثة . 

 (  :  41مادة )
وطنو الالل شهر على االكثر من انتهاء و إال أوقف صرف أو االجازة الدرامية أو ادلنحة أن يعود اىل على عضو البعثة             

 مرتبو مع عدم االالالل  ا تقضى بو القوانٌن واللوائ  من أحكام أو جزاءات أالرى . 
 ( :  42مادة )

يلتزم عضو البعثة أو االجازة الدرامية أو ادلنحة خبدمة اجلهة الن أوفدتو أو اية جهة االرى ترى احلاقو هبا باالتفاق مع            
  8اللجنة التنفيذية للبعثات دلدة حتسب على أماس منتٌن عن كع منة قضاىا َب البعثة أو االجازة الدرامية وند أقصى قدره  

أحكامًا أالرى ، وإوز منوات لعضو االجازة الدرامية إال اذا تضمن  شروط البعثة أو االجازة الدرامية   6منوات لعضو البعثة و  
 االفادة منو َب غًن جهة حكومية .للجنة العليا للبعثات إعفاء العضو إذا دع  ضرورة قومية او مصلحة وطنية اىل 

 ( : 43مادة )
على عضو البعثة أو االجازة الدرامية أو ادلنحة أن يقدم نفسو الدارة البعثات الالل أمبود على االكثر من وصولو                   

اىل وطنو فإذا كان موظفًا أحيع للجهة صاحبة البعثة أو االجازة أو ادلنحة وإذا مل يكن موظفًا وجب على تلك اجلهة تعيٌن الوظيفة 
من يوم عودتو وعلى اجلهات ادلوفدة أن تدرج َب ميزانيتها درجات تذكارية ألعضاء بعثاهتا أثناء الن يلحق هبا الالل ثالثة أشهر 

 درامتهم . 
 ( : 44مادة )
 :3،  38،  36،  34تقرر إهناء بعثة أو أجازة أو منحة كع عضو  الف أحكام إحدى ادلواد ) للجنة التنفيذية أن                  
ر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو ادلرتبات الن صرف  لو َب االجازة أو ادلنحة إذا الالف أحكام ادلادة ( كما ان ذلا أن تقر  41،
(36 ،42  . ) 
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 ( : 45مادة )
كع عضو بعثة أو منحة يتخلف عن البعثة أو ادلنحة أو يتجع إجراءاهتا عن ادلواعيد الن حتددىا إدارة البعثات    ف                

إدارة البعثات لعذر غًن مقبول حيرم من ىذه البعثة أو ادلنحة لعذر غًن مقبول حيرم من ىذه البعثة أو ادلنحة عن ادلواعيد الن حتددىا 
أو منحة أالرى دلدة ال تقع  عن ثالثة أعوام من تاري  حرمانو من الرتشي  للبعثة أو ادلنحة وذلك بقرار  وكذلك من الرتشي  ألية بعثة

 من اللجنة التنفيذية .
 ( : 46مادة )
يقدم عضو البعثة أو األجازة الدرامية أو ادلتمتع  نحة أجنبية أو دولية كفياًل تقبلو إدارة البعثات يتعهد كتابة  سئوليتو       

، وإذا كان ادلرش  قاصراً تعهد وىل أمره كتابة  سئوليتو الشخصية عن  44التضامنية عن رد النفقات وادلرتبات ادلشار إليها َب ادلادة 
ذلك وللوزارة َب ىذه احلالة أيضًا مطالبتو بتقدًن كفيع يكون مقبواًل لديها وإوز االكتفاء بالكفيع إذا مل يكن قد ُعٌن للقاصر وىل 

 أمره.
 (  : 48) مادة
حتسب مدة الدرامة الن يقضيها ادلوظف َب البعثة أو األجازة الدرامية أو ادلنحة مواء أكان  َب داالع اجلمهورية العربية       

ادلتحدة أم الارجها ضمن مدة الدمتو وتراعى األقدمية عند الرتقية وَب امتحقاق العالوة كما حتسب َب ادلعاش )التقاعد( أو ادلكاف ة 
 ت ادلقررة على أماس مرتبو َب الوظيفة.وختصم منها االمتقطاعا
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 الذساسيت اإلجاصاثاملنح و 
 

 درامية من إحدى اجلامعات أو اجلهات العلمية األجنبية د حصول الطالب على منحة تبدأ االجازة الدرامية بع
 بشان تنظيم شئون البعثات واالجازات الدرامية وادلن   :2:6لسنة  223( من من قانون 26مادة ) -

ية   يكون من  االجازات الدرامية لتحقيق غرض من االغراض ادلبينة َب ادلادة االوىل   الغرض من البعثة مواء أكان  داالع اجلمهور 
العربية ادلتحدة أم الارجها ىو القيام بدرامات علمية أو فنية أو عملية أو احلصول على متىع علمى أو كسب مران عملى وذلك 

 لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة  
 أنواد ادلن  : 

 . من  حكومية للدرامة باخلارج 
 .من  شخصية مقدمة للدارس شخصيًا 
  و )من  مونرتيال ( .أ االتفاقيات وتتبع ال نامج التنفيذى لالتفاقية مثع ) من  الداد (من  دولية  مقدمة عن طريق 
 أكادنية البحث العلمى  –البنك االمالمى  –تلفة ـخـىيئات أجنبية م –امعات ــلى للجـــية ) اجمللس االعــمن  دول

 .( والتكنولوجيا 
 . ) من  علمية إلجراء أناث ) مهمات علمية 
 : حلكوميةادلن  ا -2

ىى ادلن  الن ترد عن طريق االدارة العامة للبعثات و صص لكع جامعة عدد زلدد منها ولكع منحة شروطها اخلاصة من حيث 
 التخصص / اللغة / السن والغرض منها رتع ادلادة العلمية أو احلصول على درجة ادلاجستًن أو الدكتوراة .

 كيفية الرتشي  عليها :  

  العامة للعالقات الثقافية باجلامعة باعالن الكليات بالشروط الواردة ذلذه ادلن  .تقوم االدارة 
 . موافقة رللس القسم ورللس الكلية على الرتشيحات 
 . ترمع الرتشيحات لالدارة العامة للعالقات الثقافية وتقوم االدارة بعرضها على رللس الدرامات العليا والبحوث 
 ت بالرتشي  .االطار االدارة العامة للبعثا 
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 مامية للتقدم للمنحة :ألالشروط ا 
  مع مراعاة الشروط الواردة من االدارة العامة للبعثات بالقاىرة إب أن تكون االولوية َب الرتشيحات

 للتخصصات الغًن مكتملة باجلامعة مع مرعاة االتى : 

بشان تنظيم شئون  :2:6لسنة  223قانون  ( فقرة )أ(  من29أن يكون قد أمضى َب اخلدمة منتٌن على االقع  مادة ) -2
 البعثات واالجازات الدرامية وادلن  .

 منة . 46أال يزيد السن عن  -3
 أن يكون مسجال لدرجة الدكتوراة َب حالة أن يكون الغرض من االجازة الدرامية رتع ادلادة العلمية . -4
تو َب عملو عن العاميٌن االاليًنين بدرجة جيد أن يكون تقدير ادلوظف عند خترجو بدرجة جيد على االقع وأن تكون كفاي -5

على االقع اذا كان طلب االجازة بغًن مرتب ،أما اذا كان طلب االجازة  رتب فيجب أال يقع تقدير كفايتو َب العاميٌن 
 ( فقرة )ج( .29االالًنين عن شلتاز ،    مادة )

لدارس النفقات عليو أن يقدم الطاب من احد البنوك أن يتضمن الطاب ادلنحة ادلبالغ الن متنفق عليو وَب حالة حتمع ا -6
يوض  أن للعضو رصيد بالبنك أو كفيع للعضو حن الدرجة الرابعة لو رصيد بالبنك يتعهد باالنفاق عليو طوال مدة 

 الدرامة .

 االوراق ادلطلوبة : 

 .  الطلب ادلقدم من الدارس للحصول على ادلنحة وموافقة القسم والكلية على الرتشي 
 ( امتمارة بيانات مستوفاة ومعتمدة .3دد )ع 
 . ادلوقف من التجنيد بالنسبة للذكور 
 . حتديد ادلستوى اللغوى َب حاىل إشرتاط ادلنحة لذلك 
 هبا َب ىذا الش ن وىى : ادلعمولتقوم الكليات باالالتيار بٌن ادلرشحٌن طبقا لقواعد ادلفاضلة  -
 احلصول على درجة مدرس مساعد. -2
 ادلاجستًن .احلصول على  -3
 أقدمية التعيٌن َب وظيفة معيد. -4
 االقدمية َب التخرج. -5
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 األعلى َب التقدير العام. -6
 االك  مناً. -7

 منامبًا طبقاً  َب حالة التساوى يعرض االمر على السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة لرتشي  من يراه ميادتو
 1للمصلحة العامة  

 
 :عند تنفيذ ادلنحة  

موافقة اجلانب ادلان  على الرتشي  يتم سلاطبة الكلية دلوافاة االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة بادلستندات بعد ورود  -
 -االتية : 

 . موافقة رللسى القسم والكلية على من  ادلرش  أجازة درامية مع توضي  نود االجازة والغرض منها ومدهتا 
 ( امتمارة بيانات مستوفاة 3عدد ).ومعتمدة 
 . موافقة االمن على السفر 
 . ما يفيد عدم التسجيع للدرجة العلمية بالوطن أو إيقاف التسجيع 
  الكشف الط 
  ادلوقف من التجنيد 
 . إالالء الطرف من العهدة 

 ـــــــ  يتم عرض ادلوضود على السيد االمتاذ  الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث 
تم امتصدار قرار من السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة مع حتديد نود االجازة  رتب أو بدون مرتب دلدة بعد ذلك ي -

عام قابع للتجديد ٍب ختطر االدارة العامة للبعثات مع التنبيو على العضو بالتقدم لالدارة العامة للبعثات بالقاىرة المتيفاء 
 التعهدات ادلالية الالزمة .

بشان تنظيم شئون البعثات واالجازات الدرامية وادلن   حتدد مدة االجازة  :2:6لسنة  223من من قانون ( 28مادة ) -
إوز مدىا اال بعد أالذ رأى مكتب البعثات ادلشرف على العضو ورأى  الدرامية مواء أكان   رتب أم بغًن مرتب وال

 .  يذية َب االقليماالمتاذ ادلشرف واجلهة ادلاضلة لإلجازة وموافقة اللجنة التنف
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 مد االجازة الدرامية : 

 
  ًحتتسب مدة االجازة الدرامية اعتبارًا من تاري  السفر وجتدد كع عام أو حن تاري  ادلناقشة أيهما أقرب تار ا

 بناًء على االتى :

 .الطلب ادلقدم من الدارس وذلك قبع هناية االجازة ادلمنوحة لو بثالثة أشهر على االقع 
  تقرير من ادلشرف االجن  يفيد احتياج الدارس للمد 
 موافقة ادلستشار الثقاَب على ادلد 
  موافقة رللسى القسم والكلية 
 . موافقة رللس الدرامات العليا والبحوث 

 السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة ويعرض على لعام اخلامس  رتب يصرف بالداالع يكون ادلد حن ا
،  أما ادلد بعد  العام اخلامس يكون بدون مرتب ويتم العرض على رللس الدرامات للدرامات العليا والبحوث 

 العليا والبحوث . 

 ادلن  الشخصية :  -3
ت االجنبية أو اذليئات العلمية عن طريق ىى ادلنحة الن حيصع عليها ادلعيد أو ادلدرس ادلساعد  جهوده الشخصى من احدى اجلامعا
( أو رتع مادة علمية ونكن  دكتوراه –ادلرامالت  أو االتصال باجلامعات االجنبية وتكون ادلنحة للحصول على الدرجة )ماجستًن 

 أن تكون ادلنحة شلولة من اجلهة ادلاضلة أو على نفقة الدارس الشخصية .
 االوراق ادلطلوبة : 

موضحًا بو الغرض من االيفاد ومدة الدرامة وتاري  بداية الدرامة وكذلك مدى حتمع اجلهة ادلاضلة  أصع الطاب ادلنحة -2
 لنفقات الدارس .

 الطاب التسجيع أو القبول باجلامعة الن ميدرس هبا العضو . -3
 بيانات باللغة العربية مستوفاة ومعتمدة  امتمارة(3عدد )  -4
 ة مستوفاة ومعتمدة بيانات باللغة االصلليزي امتمارة( 3عدد ) -5
 بيان حالة وظيفية معتمد  -6
 الكشف الط   -7
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 ادلوقف من التجنيد -8
 موافقة االمن على السفر -9
وطن اذا كان الغرض من االجازة ىو احلصول على الدرجة العلمية أما اذا كان ــتما يفيد عدم التسجيع للدرجة العلمية بال -:

الدارس إفادة من إدارة الدرامات العليا باجلامعة بتسجيلو للدرجة ادة العلمية فيحضر ـــالغرض من االجازة ىو رتع ادل
 العلمية .

 موافقة رللسى القسم والكلية على من  الدارس أجازة درامية مع بيان نوعها .  -21
 إالالء الطرف من العهدة .  -22

 والبحوث . ـــــــــ  يتم عرض ادلوضود كامالً على السيد االمتاذ / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا
  يتم بعد ذلك امتصدار قرار من السيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة على من  الدارس أجازة درامية دلدة عام قابع

 للتجديد  رتب أو بدون مرتب .
 دارس يتم إالطار االدارة العامة للبعثات لوضع الدارس حت  االشراف العلمى للمستشار الثقاَب َب الدولة ادلاضلة دلتابعة ال

جازتة إباخلارج ، مع التنبية على الدارس بامتيفاء التعهدات ادلالية ادلطلوبة حن يتسىن لالدارة العامة للبعثات إعتماد 
 الدرامية .

 : َب حالة )ادلنحة الشخصية الغًن شلولة( يتم امتيفاء االوراق السابقة باالضافة اىل 
 ة الدرامة .الطاب يوض  من ميتوىل االنفاق على الدارس طوال مد 
  الطاب من إحدى البنوك يفيد وجود رصيد للعضو بالعملة االجنبية يغطى مصاريف  الدرامة أو كفيع لو يتوىل االنفاق

 عليو  .
  ادلن  الدولية ادلقدمة على برامج تنفيذية : -4

وزارة التعليم العاىل ولكع منحة ترد ىذه ادلن  من دول أجنبية بناء على برامج تنفيذية مع رتهورية مصر العربية شلثلًة َب  -
 –شروط معينة يضعها اجلانب ادلان  ويكون الغرض من ادلنحة رتع ادلادة العلمية أو احلصول على درجة علمية ) ماجستًن 

 دكتوراة ( ويكون الرتش  على ىذه ادلن  طبقاً للشروط الواردة بادلنحة .
 ادلن  الدولية ادلقدمة من جهات سلتلفة :  – 5
 
 البنك االمالمى (  –أكادنية البحث العلمى والتكنولوجيا  –ىيئات أجنبية  –) اجمللس االعلى للجامعات                  

 كيفية الرتش  : 
 .  تقوم االدارة العامة للعالقات الثقافية باجلامعة بإعالن الكليات بالشروط الواردة ذلذه ادلن 
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  موافقة اجلامعة على الرتشي  يتم االتى : اشرتاطَب حالة 
 موافاة االدارة العامة للعالقات  الثقافية باجلامعة  وافقة رللسى القسم والكلية على الرتشي  . -2
 عرض الرتشيحات على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة . -3

  للجهة مقدمة ادلنحة :َب حالة تقدم ادلرشحٌن مباشرة 
ت الثقافية  ا يقوم ادلرش  بالتوجو مباشرة للجهة ويقدم االوراق وادلستندات اليها وتقوم الكلية  وافاة االدارة العامة للعالقا -

 .ًب َب ىذا الش ن 

 عند تنفيذ ادلنحة :  

 بعد احلصول على موافقة اجلانب ادلان  على الرتشي  يتم موافاة اجلامعة باالتى :  -
 . ادلوافقة الواردة من اجلهة ادلاضلة 
  ( مستوفاة ومعتمدة .3عرىب +3( امتمارة بيانات ) 5عدد ) إصلليزى 
  . موافقة رللسى القسم والكلية على من  الدارس أجازة درامية 
  موافقة االمن على السفر. 
 .  الكشف الط 
 . ادلوقف من التجنيد 
 . إالالء الطرف من العهدة 
يتم العرض على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث ٍب يرفع ادلوضود للسيد االمتاذ  -

نود االجازة  رتب أو بدون الدكتور / رئيس اجلامعة للموافقة واصدار قرار بادلوافقة على من  االجازة الدرامية وحتديد 
 مرتب .

يتم سلاطبة اجلهة الوارد منها ادلنحة بقرار ادلوافقة وأيضًا سلاطبة االدارة العامة للبعثات لوضع الدارس حت  إشراف ادلكتب  -
 الثقاَب ببلد االيفاد .

 ادلن  العلمية إلجراء االناث ) مهمات علمية ( : – 6
 

الجراء أناث علمية ويتم منحهم مهمات علمية  الدكتوراهختصص ىذه ادلن  للسادة أعضاء ىيئة التدريس احلاصلٌن على 
  -لالطالد على احدث االماليب العلمية احلديثة َب شن رلاالت البحث العلمى وتنقسم اىل :
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 أوالً : من  بتمويع الارجى 
 

 توراهـــــــالدكرض إجراء أناث علمية بعد ـــــــغـلٌن على من  بـــــــادة أعضاء ىيئة التدريس احلاصــــــــــيصرح بالسفر للس            
تذاكر السفر َب الذىاب  –نفقات البحث والدرامة  –مرتب شهرى  –ث واالطالد على نفقة اجلهة ادلاضلة ) تكاليف اإلقامة ــللبح

 نفقات باخلارج .والعودة ( وذلك بدون أن تتحمع اجلامعة أية 
 

 ثانياً : من  شخصية مقدمة من ىيئات علمية أجنبية زلددة 
 

وفيها تتحمع اجلهة ادلاضلة أو يتحمع العضو نفقات االقامة واإلعاشة وتكاليف البحث والدرامة وتتحمع اجلامعة تذاكر     
 تتحمع اجلهة ادلاضلة نفقات السفر .السفر بالدرجة السياحية َب الذىاب والعودة دلرة واحدة كع عام ونصف اذا مل 

ىيئة  – DAAD) ىيئة ضو ىيئة التدريس على مبيع ادلثالاذليئات الدولية الن تساىم اجلامعة َب نفقات السفر لع -
  (ىيئة التمبس -الدولية للطاقة الذرية بفيينا  الوكالة - DFGىيئة  –الفول اي  

 كيفية التقدم :  

 يتقدم العضو بطلب الرتش  . -2
 االمتمارة الواردة من اجلهة ادلاضلة . -3
 موافقة رللسى القسم والكلية على الرتشي  . -4
 موافاة االدارة العامة للعالقات الثقافية برتشيحات الكليات . -5
عرض الرتشيحات على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للموافقة ورفع ادلوضود للسيد االمتاذ الدكتور /  -6

 وإالطار اجلهة ادلاضلة .رئيس اجلامعة 

 االوراق ادلطلوبة عند ورود موافقة اجلهة ادلاضلة على قبول اخلطة البحثية وقبول الرتشي  :  

 
 . موافقة رللسى القسم والكلية على مفر السيد عضو ىيئة التدريس 
  ادلاضلة.أصع الطاب الدعوة الوارد من اجلهة 
  ( 3عرىب +3( امتمارة بيانات ) 5عدد ) مستوفاة ومعتمدة .إصلليزى 
 . موافقة االمن على السفر 
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 .  الكشف الط 
  إالالء الطرف من العهدة 
يتم عرض ادلوضود على السيد االمتاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة للدرامات العليا والبحوث للموافقة و رفع االمر  -

 للسيد االمتاذ الدكتور / رئيس اجلامعة الصدار قرار بادلوافقة على السفر.
بش ن  3124( لسنة 34  قرار رللس اجلامعة رقم ) شروط مسامهة اجلامعة َب نفقات السفر للسادة أعضاء ىيئة التدريس -

 قواعد وشروط السفر َب الزيارات العلمية والدعوات ادلقدمة للسادة أعضاء ىيئة التدريس وامعة دمنهور للخارج  
ىيئة التدريس وامعة دمنهور للقيام بزيارة ألحد اجلهات العلمية أو عضاء أل: يشرتط لقبول الدعوة ادلقدمة  (2مادة )

 ادلتمسات البحثية من الارج رتهورية مصر العربية االتى :
أن تكون الدعوة ادلقدمة لعضو ىيئة التدريس من جهة علمية أو متمسة نثية ذات مسعة دولية مرموقة وذلا عالقة مباشرة  – 2

 لبحوث العلمية .خبدمة العملية التعليمية وا
 أن تتضمن الدعوة برنارلاً معتمداً ومفصاًل عن مدة وبرنامج الزيارة والتسهيالت الن تقدمها اجلهة ادلاضلة للعضو . – 3
دوالر )مخسمائة دوالر ( ند أدىن شهر وند 611تتحمع اجلامعة قيمة تذاكر السفر لعضو ىيئة التدريس وكذلك مبلغ  – 4

 توافر موارد مالية باجلامعة .أقصى شهرين َب حالة 
يسم  لعضو ىيئة التدريس بالسفر دلرة واحدة على نفقة اجلامعة على كع درجة وظيفية ) مدرس عامع ـــــــ  أمتاذ مساعد   - 5

 عامع ــــــــ  أمتاذ ( بشرط إنقضاء عام ونصف من أالر مفرية حصع فيها على مسامهة اجلامعة وَب رتيع األحوال يفضع من مل
 يسبق لو السفر .

عند قيام العضو ادلوفد بنشر نث علمى كنتيجة ذلذه ادلهمة يشرتط أن يذكر امم جامعة دمنهور واضحًا على البحث   - 6
 وَب حالة سلالفة ذلك حيرم العضو من السفر مرة أالرى .

والكلية عن ما ًب إصلازه الالل فرتة عند العودة يقوم عضو ىيئة التدريس ادلوفد بتقدًن تقرير علمى شامع جمللس القسم  – 7
 الزيارة .

 
  2:6لسنة  223الدرامية وفق قانون البعثات  لإلجازاتادلواد ادلنظمة: . 

 ( : 26مادة ) 

(  :2:6لسنة  223يكون من  االجازات الدرامية لتحقيق غرض من االغراض ادلبينة َب ادلادة االوىل ) من قانون البعثات       
الغرض من البعثة مواء أكان  داالع رتهورية مصر العربية  أم  الارجها ىو القيام بدرامات علمية أو فنية أو عملية أو احلصول 

 عملى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة . على متىع علمى أو كسب مران 
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 : ( 27مادة ) 

ينش َب كع وزارة وكذلك َب كع جامعة جلنة لالجازات تشكع بقرار من الوزير ادلختص أو من مدير اجلامعة ويكون من      
 ن مرتب وفقاً للقواعد ادلقررة . بدو  االتصاصها النظر َب الطلبات  الن يتقدم هبا ادلوظفون للحصول على أجازات درامية  رتب أو

 ( : 28مادة ) 

حتدد مدة االجازة الدرامية مواء أكان   رتب أو بغًن مرتب وال إوز مدىا اال بعد أالذ رأى مكتب البعثات ادلشرف على    
 العضو ورأى االمتاذ ادلشرف واجلهة ادلاضلة لالجازة وموافقة اللجنة التنفيذية َب االقليم .

 : ( 29مادة ) 

 يراعى َب االجازات الدرامية الن دتن  للموظف بناء على طلبو الشروط االتية :    
أن يكون قد أمضى َب اخلدمة منتٌن على األقع ، وإوز التجاوز عن ىذا الشرط بالنسبة إىل أحد الزوجٌن إذا أوفد  -) أ (     

لعمع َب اخلارج ، فاذا كان  االجازة الدرامية  رتب أوقف صرف ىذا ادلرتب  الزوج األالر َب بعثة أو أجازة درامية أو ندب أو نقع
 بعد انتهاء االجازة وإوز َب ىذه احلالة بقاء الزوج َب أجازة درامية بدون مرتب حن يتم الزوج االالر بعثتو أو أجازتو . 

ر ادلختص بعد أالذ رأى اللجنة التجاوز عن السن منة ميالدية وق  االيفاد وإوز للوزي 51أال تزيد من ادلوظف عن   -)ب(    
 العتبارات تتصع بادلصلحة العامة . 

أن يكون تقدير ادلوظف عند خترجو بدرجة جيد على األقع وأن تكون  كفايتو َب عملة عن العاميٌن االالًنين بدرجة   -) ج(     
االجازة  رتب فيجب أال يقع تقدير كفايتو َب العاميٌن جيد على األقع اذا كان طلب االجازة بغًن  رتب ، أما إذا كان طلب 

 االالًنين عن شلتاز ، كما إوز التجاوز عن شرط احلصول على تقدير جيد عند التخرج وذلك َب احلاالت االتية :
 احلاصلٌن على ادلاجستًن أو دبلوم الدرامات العليا . -2
َب بعثة أو اجازة درامية و أراد موافقتو مدة وجوده َب اخلارج ،  ألحد الزوجٌن إذا كان الزوج إذا كان الزوج االالر موفداً  -3

 على أن تكون االجازة الدرامية َب ىذه احلالة بدون مرتب .
أن تكون اجلهة الن يتبعها ادلوظف َب حاجة مامة اىل نود الدرامة الن ميقوم هبا وأن تكون ىذه الدرامة ذات صلة  -) د (     

 بو . وثيقة بعملو الذى يقوم
أن يودد ادلوظف مواء أكان  االجازة  رتب أو بغًن مرتب لدى ادارة البعثات رصيدًا تراه كافيًا دلواجهة الطوارىء  أو  -) ه (    

 أن يقدم ضماناً تقبلو االدارة حتقيقاً لتلك الغاية .
لسنة  4:َب اجازات درامية ) قانون رقم ويتجاوز عن الشروط السابقة كلها أو بعضها ألوالد الشهداء وأالواهتم الذين يوفدون 

2:75  . ) 
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 :  والن تنص على أنو 2:83( لسنة :5( من قانون تنظيم اجلامعات رقم ) 257مادة ) 

  إوز إيفاد ادلعيدين وادلدرمٌن ادلساعدين َب بعثات إىل اخلارج أو على من  أجنبية أو الرتاليص ذلم َب إجازات درامية  رتب أو 
بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس اجلامعة بناًء اقرتاح رللس الكلية أو ادلعهد بعد أالذ رأى رللس القسم ادلختص وموافقة 

 والبحوث باجلامعة .  رللس الدرامات العليا
 

 والن تنص على أنو :  2:89لسنة  58( من قانون العاملٌن ادلدنيٌن بالدولة رقم 71مادة ) 

  إوز إيفاد العاملٌن َب بعثات أو من  للدرامة أو إجازات درامية ب جر أو بدون أجر بالشروط واالوضاد ادلنصوص عليها َب 
اق م شئون البعثات و اإلجازات الدرامية وادلن  والقوانٌن ادلعدلة وادلكملة لو مع انطباخلاص بتنظي :2:6لسنة  223القانون رقم 

 1( من نفس القانون 29ادلادة )
 :  22/21/2:98*قرار اللجنة التنفيذية للبعثات َب 

ادلوافقة على السماح للجهات باختاذ إجراءات مفر االعضاء ادلوفدين منها دلدة ثالثة أشهر وَب حالة جتاوز ادلدة متة أشهر      
 فيمكن اعتمادىا من االدارة العامة للبعثات بعد موافاتاهتا باالوراق االتية :

 ادلوقف من التجنيد  -2
 مصدر دتويع الدرامة باخلارج  -3
 حساب بنكى -4
 مالية كفالة  -5
 اجلانب ادلاىل للمنحة  -6
 .امتيفاء التعهدات ادلالية الالزمة  -7
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 حامعت دمنهىس 

 الاداسة العامت للعالقاث الثقافُت 

 اداسة البعثاث واملىح والاحاصاث الذساظُت 

 

 استماسة
 بياناث عضى اجاصة دساسيت على منح حكىميت / شخصيت 

 

 
ً
 ____________________________________________________________________________________________________:______________________ الاظم كامال

خ وحهت املُالد : ________________________________________________________________  _____________________________________________________جاٍس

 _____________________________________________________________________الىظُفت  : ______________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________حهت العمل : __________________

خ الخعُين : ___________________________________________________________________  _____________________________________________________جاٍس

 __________________________________________________________________________________________املؤهالث العلمُت الحاصل عليها : ______________

 ______________________________________________الخقذًش العام عىذ الخخشج : ______________________________________________________________

ش الكفاًت عً العامُين الا  ً :______________________________________________________جقٍش  _______________________________________________خيًر

 ________________________________________________الخخصص العام : _____________________________________________________________________

 ________________________________________________: ___________________________________________________________________الخخصص الذقُق 

 __________________________________________________الغشض مً الذساظت :_________________________________________________________________

 ____________________________: _______________ كان الغشض مً الاحاصة هى حمع املادة العلمُت ارا دكخىساه ( -خ الدسجُل للذسحت العلمُت ) ماحعخيرجاٍس

 _______________________________________________مكان الدسجُل : _______________________________________________________________________

 _____________________________________________مىطىع الشظالت : ________________________________________________________________________

 ___________________________________________اظم الاظخار املؽشف : _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________هىع املىحت : _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________مذي جحمل الجهت املاهحت للىفقاث : 

 _________________________________________الحالت الاحخماعُت : __________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________عىىان العكً : ____

 _________________________________________________________________ً ًمكً الشحىع اليهم عىذ الظشوسة : عىىان وجلُفىن أقاسب الذاسط بالىطً الزً

 __________________________________________: _______________________________________________________________________ الطبيُجت الكؽف هد

خ وسقم مىافقت الامً : ______________________________________________________________________  ________________________________________جاٍس

 _________________________________________املىقف مً الخجىُذ : _________________________________________________________________________

 ______________________________هل العظى مششح على بعثت داخلُت أو خاسحُت أو مىحت أخشي : _________________________________________________

 

 جىقُع املخخص                                                  جىقُع العظى                                                                                      

 ٌعخمذ ,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

 / عمُذ الكلُت ا.د                                                                                                                                                                                                                                         
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 هـــــامــــــــــــــــــــــــــتناوين ع

 
 إلاداسة العامت لالظخطالع واملعلىماث بىصاسة الخعلُم العالي 

 
 الذوس الثامً –( 8عماسة ) – املهىذطػ الىبىي   -حي العفاساث   –مذًىت هصش –القاهشة 

 

 إلاداسة العامت لإلًفاد وإلاؼشاف العلمي

 
ش  –القاهشة                    11512ب 1ص - الذوس العابع –مجمع الخحٍش

 

 27947364 -  27947852ث / 

 22871538  -27949117ف / 

 سئِغ قطاع الؽئىن الثقافُت والبعثاث بىصاسة الخعلُم العالي 
 

 مبنى أكادًمُت البحث العلمي-الذوس العاؼش -قصش العُني ػ111

 1227961322ف/  – 1227948211ث/              

 

 إلاداسة العامت للعالقاث الثقافُت بىصاسة الخعلُم العالي.

 
 القاهشة -مذًىت هصش  –حي العفاساث  –ػ إبشاهُم أبى الىجا  7 

 1222748569ف /  –   1222871735ث /     
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 سضـــــهــــــالف

 زقم الصفحت  املوضوع  م

 2 كلمت العُذ الاظخار الذكخىس/ سئِغ الجامعت  1

 4  الاظخار الذكخىس/ هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا والبحىث كلمت العُذ  2

 6 كلمت العُذ الاظخار / مذًش عام الاداسة العامت للعالقاث الثقافُت  3

 8 هيكل الادازة  4

 11 ادازة الاعازاث واملهماث العلميت  5

 18ــــــــــ 12         الاعازة ، أهواعها ، وشسوطها  6

 22ــــــــــــ 19        هماذج الاعازة  7

التفسغ العلمى  –الندب  –جقلد املناصب العامت واملهماث القوميت  8

 زعايت الطفل –أجاشة مسافقت الصوج  –

23- 26   

  27  ــــــــــــ25     الاجاشة الخاصت  –الاجاشة الظنويت  –إجاشة زعايت الاطسة  9

 27 الاجاشة املسضيت  11

 31ـــــــــ28 املواد القاهوهيت املنظمت لالعازة والاجاشاث  11

 39-32 املهماث العلميت والصيازاث العلميت والنماذج الخاصت بهما  12

 41ــــــــ41 هماذج املهماث العلميت  13

 42 ادازة املؤجمساث والاجفاقياث الدوليت والاطاجرة الصائسين  14

 49-44       املؤجمساث الخازجيت والداخليت والندواث ووزش العمل  15

 51-49 حضوز ) املعيدين واملدزطين املظاعدين ( للمؤجمساث 16

 51 املؤجمساث والندواث العلميت الخاصت بالكلياث  17

 55-52 النماذج الخاصت باملؤجمساث 18
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 الفهسض   -: جابع

 زقم الصفحت  املوضوع  م  

 57-56        الاطاجرة الصائسون  19

 59-57 الاجفاقياث الثقافيت بين جامعت دمنهوز والجامعاث الاخسى  21

 63-61 جوائص الجامعت  21

 64 ادازة البعثاث واملنح والاجاشاث الدزاطيت  22

 72 -66       البعثاث الخازجيت  23

 74-72 البعثت الداخليت  24

 81  - 74     بعثت الاشساف املشترك  25

 83-81  قسازاث اللجنت التنفيريت للبعثاث   26

 85-83  1959لظنت 112من القاهون زقماملواد املنظمت للبعثاث  27

 89 -86       النماذج والاطتمازاث الخاصت بالبعثاث  28

 97-91 املنح والاجاشاث الدزاطيت  29

   99ــــــــ97 املواد املنظمت للمنح والاجاشاث الدزاطيت  31

 111-111    النماذج الخاصت باالجاشاث الدزاطيت  31

 112 هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعناوين  32

    114-113     الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــسض 33
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